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Voorwoord 

Uitstapje Chagall 
en Van Bingen

In onze parochie kennen we nog een aantal Sacramentsprocessies die rond deze 
tijd worden gehouden. Samen trekken we dan door de straten van ons dorp samen 
met het Allerheiligste in een monstrans. Veel dorpelingen zijn betrokken bij een 
processie; de pastoor en de misdienaars, dragers van de baldakijn, de vaandeldra-
gers, de schutterij(en), muziekkorpsen en koren, de kerkklokkenluiders, etc. De pa-
rochianen maken uiteraard de processie compleet. De laatste jaren wijzigen echter 
de verhoudingen in onze processies. De groep parochianen wordt steeds kleiner 
waardoor het aantal mensen dat een rol in de processie heeft steeds groter lijkt. 
De vraag hoe lang je een processie nog in de benen kan houden komt dan snel op.

Processies maken al lang deel uit van vaste tradities in een dorp, vaak gekoppeld 
aan de kermis of Schuttersfeesten. Dit mogen we toch niet verloren laten gaan? 
Ze behoren tot het ‘Katholiek erfgoed’ van onze mooie dorpen, evenals de vaak 
beeldbepalende kerkgebouwen. En ja, geloven in 2015 vraagt durf. Uitkomen voor 
je geloof vraagt lef. En geloven kan van jong tot oud én van klein tot groot. Van het 
opsteken van een kaarsje, het bidden van een Wees gegroet Maria, tot het regel-
matig bezoeken van een viering in de kerk. Iedereen gelooft op zijn of haar eigen 
manier. En moet je het dan altijd eens zijn met alles wat er binnen de kerk wordt 
gezegd? Nee, dat vind ik niet. Dat ben ik ook niet. Ik vul mijn geloof in op de wijze 
die voor mij goed voelt. Die ruimte houdt mijn geloof staande.   

We staan niet alleen in ons geloof. Ja, er zitten nog mensen in de kerk en ja, er lopen 
mensen mee in de processie. Niet alleen in ons eigen dorp maar ook in de dorpen 
om ons heen die samen de parochie De Gabriël vormen. Tijdens de Gabriëldag op 
zondag 27 september komen we met ons allen uit de parochie bij elkaar. Ik geloof. 
Ik kom uit voor mijn geloof. Gelooft u ook in het geloof? Heeft u durf? Heeft u lef? 
Dan ontmoet ik u graag op deze Gabriëldag!

Augustine van Ree

Naar aanleiding van avonden over 
Chagall en Hildegard van Bingen, 
zal er 1-2 september een korte reis 
plaatsvinden. Deze zal gaan naar de 
kerk in Mainz waar ramen van Cha-
gall te bewonderen zijn en naar het 
klooster dat de nalatenschap van 
Hildegard koestert. Nadere infor-
matie over reis, kosten, programma 
en opgave vindt u op de website. 
De reis staat open voor belangstel-
lenden, ook voor hen die niet de 
avonden gevolgd hebben.

Dominee Annette Melzer en Pastor 
Margot Dijkman

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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Vakantietijd...
nieuwe ontdekkingen doen? 

Met al onze werkzaamheden en verplichtingen hebben we 
weinig tijd om goed om je heen te kijken en stil te staan bij 
wat er vaak dicht om ons heen te zien is, laat staan dat er 
ruimte is voor verwondering. Ik kom hierop omdat vanmor-
gen de gezangenbundel openvalt bij psalm 8 en lees: “Als ik 
kijk naar de hemel….”. De psalm nodigt mij uit om even stil 
te staan bij wat ik dicht om me heen zie en wat het met mij 
doet. Zo ontdek ik nieuwe planten in de tuin en hoe druk de 
merel is met aanvliegen van voedsel voor haar kroost in het 
nest. Hoe de knoppen van de rododendron dikker worden 
en openspringen en zie dat het drie in elkaar gegroeide strui-
ken/bomen zijn: ik zie drie tinten paars. Ja, je moet je ogen 
echt de kost geven om het te ontdekken en op je in laten 
werken, en dan komt de verwondering. Geluk bij de beperkt-
heid van de rolstoel waar ik de afgelopen tijd in ‘moest’ zitten. 
Ik moest dus uit de dagelijkse sleur van vliegen en jagen 
komen om het te ontdekken.

In de vakantietijd kunt u misschien de sleur ook doorbreken 
en eens goed om u heen kijken. Wie weet wat u allemaal 
ontdekt. Je moet er wel de tijd voor nemen en het echt tot 
je door laten dringen. En dan komt de verwondering haast 
vanzelf, want met al onze kundigheid is het nog nooit gelukt 

om een bloem van zijde leven in te blazen en een kartonnen 
boom vruchten voort te laten brengen. “Als ik kijk naar….”. 
Wat is dan de mens, de oogappel van de Schepper? Ook 
daar kunnen we in de vakantietijd misschien eens beter naar 
kijken: wie is de mens naast me nu eigenlijk? En waarom oor-
deel ik zonder dat ik hem of haar echt ken? Ook hier geldt na-
tuurlijk dat je wel even tijd moet nemen voor elkaar en open 
moet staan  voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
de ander en je ontdekt veel meer… De ontdekkingsreis hoeft 
dus niet naar verre oorden te leiden of handenvol geld te 
kosten. Het begint gewoon thuis in je eigen omgeving.

En wie verwonderd durft te staan ontdekt dan ook weer een 
glimp van Gods Liefde voor alles wat leeft, ontdek die liefde 
in de mens die je nu echt leert kennen. In die vriendschap 
en die liefde voor het leven komt God elke dag weer aan het 
licht.

Veel plezier in de komende tijd en goede reis en behouden 
vaart 
 
Pastor Ben Aarsen
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Mooie en intense maanden
Priesterstudent Johan Rutgers neemt afscheid 
Voor een derde en laatste keer schrijf ik nu een stukje in ons 
parochieblad. Want zoals alle dingen heeft ook een stage 
naast een begin, tevens een einde. Er zijn alweer ruim negen 
maanden voorbij sinds ik augustus jongstleden in de Gabri-
elparochie met mijn pastorale stagejaar ben begonnen en in 
die tijd heeft er een heleboel de revue gepasseerd. 

Ik kijk terug op hele mooie en intense maanden, waarin ik 
met beide benen in een parochie van onze tijd heb mogen 
staan. Ik ben dankbaar jegens pastoor Jansen en de overige 
leden van het pastoraal team, dat ik de kans heb gehad om in 
de Gabriëlparochie mijn roeping daadwerkelijk te verdiepen 
en te beleven. Met name ben ik dankbaar naar u, de “ge-
wone” parochiaan. Voor uw vertrouwen en de hartelijkheid 
waarmee ik in uw midden ben ontvangen en opgenomen. 
Zoals u intussen wellicht wel zult weten, ben ik een geboren 
en getogen Achterhoeker. Dus toen ik ooit ergens in één van 
de geloofsgemeenschappen over mij hoorde spreken: “Hij is 
gewoon één van ons. (maar dan in het dialect)”, voelde ik me 
zoals u zult begrijpen direct al thuis. 

Het citaat van Sint Augustinus: “Zoals wij zijn, zo zijn de 
tijden (Sermo 80,8)”, heb ik al eens eerder aangehaald. Maar 
het blijft waar en toepasselijk zoals ik de parochie heb leren 
kennen en nu weer ga verlaten. De parochie is voor een 
groot deel wat we er zelf van maken. Een plek om werkelijk 
gemeenschap te zijn rondom de levende God en samen met 
elkaar op weg te gaan met en naar zijn Zoon Jezus Christus. 

Vanaf deze uitgave van De Gabriël zal het pastoraal team, evenals het bestuur (zie pagina 8), in een korte opsomming u deel-
genoot maken van diverse actualiteiten. Op deze manier krijgt u kort maar krachtig een overzicht van onderwerpen waar het 
pastoraal team en het bestuur zich mee bezig houden. 

Van uw pastores…
1. Op 16, 23 en 30 juni zijn er toerustingavonden geweest voor de vrijwilligers in onze parochie De Gabriël die voorgaan in 

Avondwake. Diverse vrijwilligers hebben deze avonden bijgewoond. Deze avonden zijn vanuit het pastoraal team verzorgd 
door pastor Ben Aarsen en pastoor Jurgen Jansen; 

2. In het najaar zal er voor al onze lectoren in de parochie De Gabriël een toerusting worden georganiseerd. Deze zal worden 
verzorgd door Andries Goovaart. De vrijwilligers krijgen tijdig een uitnodiging om zich hiervoor op te geven. De toerusting 
zal plaatsvinden in de Gabriëlzaal te Didam en staan gepland op 1 en 7 oktober;

3. Pastoraal werkster Margot Dijkman heeft in het pastoraal team haar eerste ervaringen gedeeld aangaande voorbereiding H. 
Vormsel  ‘nieuwe stijl’.  Zij is erg enthousiast, vooral door de participatie van ouders en vormelingen;

4. Johan Rutgers heeft eind juni afscheid genomen van onze parochie De Gabriël. Zijn stage zit erop (zie onderaan deze pagina);
5. Het pastoraal team is bezig om de impulsavonden een vervolg te geven. De vorm en de inhoud zal met de geloofsgemeen-

schappen worden gedeeld en gecommuniceerd; 
6. Met pastor Ben Aarsen gaat het goed. Hij gaat in alle geleidelijkheid weer participeren binnen het pastoraat van de parochie 

De Gabriël; 
7. Het pastoraal team is doende om een pastoraal beleidsplan te schrijven voor de periode 2016-2020; 
8. In 2016 is het pastoraal team voornemens een Gezinsmiddag te organiseren. Een ontmoeting voor al onze gezinnen in de 

parochie. U hoort van ons;
9. De vastenactie is geëvalueerd. Een groot succes!; 
10. In september 2015 bestaat de jongerengroep binnen onze parochiegebied 10 jaar. In september zullen er activiteiten plaats-

vinden. Van harte proficiat! (zie pagina…).

De komende periode, juli en augustus, gaan pastores genieten van hun vakantie. Wij hopen dat u ook zult genieten van uw 
vakantie.

Hartelijke groet,uw pastores

Als wij elkaar blijven vasthouden, zal ook Hij ons niet loslaten. 
Dat wens ik u toe voor de toekomst. Liefde en alle goeds. 

Johan Rutgers
Priesterstudent Aartsbisdom Utrecht

i Van uw pastores...
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Werken aan het land van God
Eerste Heilige Communie 2015 

Van januari tot eind april hebben 149 kinderen en hun ou-
ders meegedaan aan het project ‘ingroeien in geloof’ rond de 
eerste Heilige Communie. Ze hebben (nader) kennisgemaakt 
met Jezus door te luisteren naar verhalen en er samen over te 
praten. Werken aan het land van God was een vast onderdeel 
van de bijeenkomsten. Verder ontdekten de communicanten 
en hun ouders dat er in de kerk veel meer te vinden is dan 
je op het eerste gezicht ziet. En natuurlijk hebben we in de 
kerk samen de eerste communie gevierd en aan het eind het 
project feestelijk afgesloten. 

De kinderen hadden op de meeste plekken de liedjes 
geoefend en vormden zelf (een deel van) het koor tijdens 
deze vieringen. Sommigen vonden dit zo leuk dat ze lid zijn 
geworden van het kinderkoor, anderen hadden hun agenda 
al te vol. De komende tijd zullen in verschillende gemeen-
schappen nog kinderen gevraagd worden misdienaar te 
willen worden.

Er zijn altijd dingen te verbeteren, toch kijken we over het 
geheel met voldoening terug. 

Hoe verder?  
Een aandachtspunt voor de komende jaren is het gege-
ven dat voor veel kinderen dit catechesetraject een eerste 
kennismaking met de kerk is. Wat we merken is dat ze niet 
of nauwelijks vertrouwd zijn met de gebruiken, rituelen en 
taal. Wat doe je wel en wat doe je niet in het kerkgebouw? 
Hoe maak je een kruisje? Wat is bidden? Hoe bid je het Onze 
Vader of het Wees Gegroet Maria? Het kerstverhaal is soms 
het enige Bijbelverhaal dat ze kennen. 

Verder zijn de meeste kinderen heel verbaasd als we uitleg-
gen dat je de communie niet doet voor één keer. Weinigen 

beseffen dat dit het begin is van je hele leven deelnemen aan 
de liturgie. Dat wekelijks naar de kerk gaan niet meer in de 
agenda’s past van veel gezinnen is duidelijk. Er is zóveel wat 
moet gebeuren en daarbij staat de kerk, voor de meesten, 
niet bovenaan het lijstje. 

Het stelt ons voor de vraag hoe wij kinderen en hun ouders 
in deze omstandigheden het best vertrouwd kunnen maken 
met onze geloofstraditie. Met de verhalen, woorden, geba-
ren en gebruiken die kenmerkend zijn. Enerzijds rekening 
houden met de schaarste in tijd en aandacht, anderzijds het 
eigene van ons geloof, van de eucharistie, recht doend. We 
nemen de komende maanden om daar over na te denken en 
op ideeën te komen. Suggesties zijn welkom!

Vormsel
Zoals in een eerdere De Gabriël geschreven heeft de voorbe-
reiding op het vormsel, ‘doorgroeien in geloof’, een andere 
invulling gekregen. We zijn inmiddels gestart met 42 vorme-
lingen. Zij zullen tot volgend jaar rond deze tijd ongeveer om 
de zes weken samenkomen. De ene keer in een kleine groep, 
de  andere keer met zijn allen. Het is een afwisselend pro-
gramma. We lezen en praten samen, we denken na over wat 
wij belangrijk vinden, we steken onze handen uit de mouwen 
(vormelingen zijn onder meer op Oldershove geweest, gaan 
naar de voedselbank, helpen op een zorgboerderij), we 
ontmoeten elkaar en gaan op kamp. De eerste avond “was 
eigenlijk best leuk, niet zo saai als ik verwacht had” aldus een 
aantal vormelingen. We zullen in een volgende De Gabriël 
uitgebreider verslag doen!

Margot Dijkman
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Soms helpt een financieel 
steuntje in de rug
“Steeds meer mensen in financiële problemen”. Dit bericht 
duikt de laatste tijd regelmatig op in het nieuws. Met beta-
lingsachterstanden en schulden komen blijkbaar steeds meer 
mensen in aanraking. Een teken van onze tijd. Deze signalen 
roepen steeds meer de vraag op of er niet iets structureel 
mis is in onze samenleving. Met alleen deze vraag is de mens 
in financiële nood niet geholpen. Die vraagt om directe en 
concrete hulp. Kan de kerk hierbij iets betekenen? Ja. Niet 
alles, maar wel veel.

Als een burger in financiële problemen komt en daarbij hulp 
nodig heeft, komt eerst de buurtcoach of het sociaal team in 
beeld. Zij brengen het probleem in kaart en zoeken met de 
burger naar een oplossing. Daarbij kan professionele hulp 
een manier zijn als bijvoorbeeld schuldsanering of bewind-
voering nodig is. Maar ook vrijwillige hulp zoals een schuld-
hulpmaatje kan helpen om overzicht over de financiën te krij-
gen en richting een gezonde situatie te werken. Soms is ook 
gewoon geld nodig. Als het om beperkte bedragen gaat en 
er zijn geen overheidsvoorzieningen voor, kunnen hiervoor 
speciale fondsen aangeschreven worden. In Doetinchem 
kennen we het Platform Armoedebestrijding Doetinchem 
(PAD) en in Montferland het Solidariteitsfonds Montferland 
(SM). Waar reguliere voorzieningen ophouden, kunnen deze 
fondsen meestal nog wel wat doen. Deze fondsen krijgen 
hun geld onder andere van de kerken: de protestantse diaco-
nieën en de katholieke caritassen.

Met deze schenkingen kan in veel noodsituaties weer per-
spectief geboden worden. Soms is in zo’n situatie de burger 
in staat om op termijn het bedrag weer terug te betalen. Dan 
is er geen sprake van een schenking maar een lening voor 
korte termijn. Het PAD en het SM werken eigenlijk niet met 
leningen. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze paro-
chie heeft dan ook het initiatief genomen om samen met de 
protestantse diaconieën van Didam, Wehl en ’s-Heerenberg-
Zeddam hierin te gaan voorzien. Beperkte renteloze leningen 
in situaties waarin terugbetaling mogelijk is.
Op deze wijze kent de professionele hulpverlening een 
aanvulling in vrijwillige hulpverlening, ook op financieel 
gebied. Als kerken houden we goed in de gaten dat het geen 
afschuifsysteem wordt van de overheid naar bijvoorbeeld 
onze kerk. Een burger heeft zelf de verantwoordelijkheid om 
aan zijn of haar eigen welzijn te werken en de overheid hoort 
goed voor haar burgers te zorgen. Dat staat als eerste. Met de 
beperkte mogelijkheden die de kerken hebben kunnen we 
wel wat betekenen in situaties waarin dat niet lukt.

U kunt de PCI hierbij helpen om ook dit financiële werk en 
ook al het andere werk voor zieken, ouderen en mensen in 
nood mogelijk te maken. Bijdragen zijn welkom op rekening-
nummer NL 30 RABO 0157 1239 95 op naam van PCI 
H. Gabriël.

Diaken Theo Reuling ofs
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Van de tafel van de MOV
Als MOV commissie hebben we afgelopen jaar verschillende keren vergaderd en verschillende 
MOV activiteiten mogen organiseren. Adventsactie, vastenwandeling, vastenactie en volgens 
het kerkelijke collecte schema diverse collectes gehouden voor goede doelen. We zijn trots om 
bij al deze activiteiten de betrokkenheid van onze parochie De Gabriël te mogen ervaren. 

Een prachtig ontmoeting was bijvoorbeeld de vastenwandeling maar ook het resultaat van 
de Vastenaktie 2015 mag er zijn.  Maar liefst een voorlopige opbrengst van €  19.000,-. In 
de november uitgave van De Gabriël zal de definitieve opbrengst gepubliceerd worden. Alle 
mensen die zich hebben ingezet voor de Vastenaktie en alle gulle gevers, hartelijk dank!

Tijdens onze laatste vergadering, van ons vergaderseizoen, kwam één van de MOV leden met 
het idee om tijdens de vieringen in de vredesweek de namen van landen en/of gebieden met 
name te noemen waar oorlog heerst. Helaas moesten we vaststellen dat er een reële kans was 
dat we landen of gebieden zouden overslaan. We constateerden dat er teveel oorlogssituaties 
zijn, in letterlijke en figuurlijke zin, waar je zo graag vrede zou willen.

Graag wil ik namens de MOV over deze situaties de volgende gedachten meegeven.

•	 Onze	gedachten	gaan	uit	naar	landen	en/of	gebieden	waar	oorlog	en	geweld	aan	de	orde	van	de	dag	is;
•	 Onze	gedachten	gaan	uit	naar	al	diegene	die	als	gevolg	van	oorlog	en	geweld	op	de	vlucht	zijn,	en	daardoor	
 noodgedwongen huis en haard verlaten hebben;
•	 Onze	gedachten	gaan	uit	naar	situaties	en	omstandigheden	in	kringen	van	mensen	waar	onderlinge	strijd	is,	waar	respect
 slechts een woord is en niet in daden wordt omgezet;
•	 Onze	gedachten	van	hoop	gaan	uit	naar	een	wereld	van	vrede,	gerechtigheid	en	barmhartigheid	waar	een	ieder	
 mag zijn..............

Laten we de komende zomerperiode nog eens proberen deze gedachten mee te nemen en tijdens de vredesweek nog eens 
expliciet uit te spreken. 

Leon Feijen, Diaken

MIVA-Collecte
In augustus vindt de jaarlijkse MIVA collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar bestaat MIVA 80 jaar. MIVA is in 1935 op-
gericht om missionaire werkers in het buitenland te ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de 
missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA voor financiering. Vervoer en communicatie zijn on-
misbaar. MIVA zendt dus zelf geen mensen of materialen naar ontwikkelingslanden, en financiert uitsluitend de lokale aanschaf 
van concrete middelen: een terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. Vervoer en communicatie zijn onmisbaar voor het 
werk van deze lokale ‘pioniers’. Zonder dat kunnen ze de mensen die hun hulp nodig hebben niet bereiken. Er is geen openbaar 
vervoer en de wegen zijn slecht.

In de kerken van onze Gabriëlparochie wordt voor de MIVA gecollecteerd in het weekend van 29 en 30 augustus a.s. Wij beve-
len deze collecte van harte aan.

MOV Gabriëlparochie 
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Door Harrie Leijten, met medewerking van Reinold Koelink, Gerard Ros en Jacqueline te Dorsthorst

De actie Kerkbalans heeft nog niet helemaal het resultaat opgeleverd wat wij als parochie met elkaar hadden verwacht. Qua in-
komsten halen wij - als alle toegezegde bedragen daadwerkelijk binnenkomen - ongeveer het niveau van 2014.. Dat is een mooi 
resultaat. Zeker gezien in het licht van het teruglopend kerkbezoek. In de helft van de geloofsgemeenschappen is zelfs meer 
geld toegezegd dan er begroot is. Dat blijkt ook uit de overzichten van de verschillende geloofsgemeenschappen zoals dat in de 
tabellen hierboven staat weergegeven. 

Maar er is ook een andere kant: In Stokkum, Didam, Nieuw-Dijk, Braamt en Nieuw Wehl is er minder geld toegezegd dan begroot. 
Het zal nog een hele klus worden om de begrootte bedragen alsnog te incasseren. Die klus is er niet alleen voor de locale pen-
ningmeesters, maar ook voor de locale geloofsgemeenschap. Het is niet de zorg van de locale penningsmeester om het geld te 
innen. Zij  hebben in feite een uitvoerende taak. Al komt er heel wat werk bij kijken, niet alleen van de locale penningsmeester, 

Inkomsten Kerkbalans 
op niveau van 2014 
Andere kerkinkomsten staan verder onderdruk

Vanaf deze uitgave van De Gabriël zal het bestuur, evenals het pastoraal team (zie bladzijde 4), in een korte opsomming u deel-
genoot maken van diverse actualiteiten. Op deze manier krijgt u kort maar krachtig een overzicht van onderwerpen waar het 
bestuur en het pastoraal team zich mee bezig houden.

Van uw bestuur…
1.       Begroting 2015 is inmiddels door het bisdom goedgekeurd;
2.       Jaarrekening 2014 wordt afgerond en voor goedkeuring aan het bisdom gestuurd;
3.       Het bestuur werkt aan een communicatieplan;
4.       Er wordt gewerkt aan een overzicht van te verwachten onderhoudskosten voor de 
          kerkgebouwen van de Gabriëlparochie voor de komende 10 jaar;
5.       Verkoop Emmaus kerk;
6.       Gezamenlijke inkoop energie;
7.       Samenwerking binnen de clusters blijven stimuleren en begeleiden;
8.       Vrijwilligersbeleid verder vorm geven;
9.       Inkoop en verkoop van gronden om een betere grondportefeuille te verkrijgen;
10.   Kerkhofzaken: eind 2015 digitalisering van de kerkhofadministratie afronden.

i Van uw bestuur...

Actie Kerkbalans
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2011 18.074            46.608            27.706            23.905            96.825            29.840            22.839            12.477            24.388            52.211            21.860            
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Het aantal parochianen verdeeld over de elf geloofsgemeen-
schappen

Inkomsten H. Gabriël in euro’s

In vier jaar tijd levert de H. Gabriëlparochie ongeveer één ton aan inkomsten in. 

Deze grafiek geeft de bijdrage per parochiaan aan de actie Kerk-
balans weer. Het totale bedrag aan inkomsten verdeeld over het 
aantal parochianen. 

De situatie in de Emmaus-Pancratius
In  de geloofsgemeenschap Emmaus-Pancratius te ‘s-Heerenberg is 
er een ander onderzoek gedaan naar de kerkbijdrage van 2015 ten 
opzichte van het jaar 2014. Daaruit komt naar voren dat deze geloofs-
gemeenschap voor een groot gedeelte afhankelijk is van de bijdrage 
door een kleine groep parochianen. Van de 2.610 verzonden brieven 
voor de actie Kerkbalans is slechts door 872 parochianen gereageerd 
(33,4 procent). 

Als gekeken wordt naar de verdeling van de betalende parochianen, 
dan zien we dat de leeftijdsgroep tot 40 jaar duidelijk achter blijft. Ver-
der zien we dat de gemiddelde bijdrage € 47,73 bedraagt (dat bedrag 

is anders dan in de grafiek ‘Bijdrage per parochiaan’; daarin wordt uitgegaan van de inkomsten, verdeeld over elke parochi-
aan. Hier wordt uitgegaan van het binnenkomend bedrag gedeeld door het aantal betalenden. Meer dan de helft van de 
betalenden geeft een bijdrage van gemiddeld € 17,36. En ook dat is beduidend minder dan het streefbedrag van € 75,-.

De zorg van de geloofsgemeenschap Emmaus-Pancratius zit in de verhouding van de verschillende leeftijdsgroepen. De 
bijdrage van de leeftijsgroepen 0 tot 40 jaar is minimaal. 73 Procent van de actie Kerkbalans in ’s-Heerenberg – Lengel komt 
van parochianen boven de 60 jaar!

maar vooral ook van al die mensen die actief een bijdrage leveren aan de actie Kerkbalans. Maar uiteindelijk is het zorg van de 
totale geloofsgemeenschap zelf dat er voldoende financiële middelen binnen komen. 

We leren uit de cijfers ook nog wat anders. In de afgelopen vijf jaar zien we dat er per jaar minder wordt bijgedragen aan de 
actie Kerkbalans. Van € 376.733,- in 2011 naar € 338.587,- nu (als er niets meer bijkomt). Dan leveren we als parochianen wel in 
vijf jaar tijd zo’n 10% in, terwijl de kosten alsmaar stijgen. Bovendien doet zich nog een vervelend voorval voor: Ook de andere 
inkomsten staan onder druk: minder collectegeld, misintenties, doopjes, huwelijken, begrafenissen.
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100 jaar Suitbertuskerk in Stokkum
‘De kerk is jarig en daarmee heel Stokkum’, zo stond te lezen in de Gelderlander. We hebben een prachtig jubileum gehad en ook 
het weer werkte gelukkig mee. Iedereen heeft kunnen genieten van een mooie eucharistieviering, de brunch en een middagpro-
gramma vol muziek en cultuur. En zeker niet te vergeten de foto bij de kerk met 385 (oud)Stokkumers en de druk bezochte foto 

en dia tentoonstelling in de kerk.

Natuurlijk vonden wij het allemaal geweldig dat onze 92-jarige pastoor Nollen erbij kon zijn en hij bleef zelfs tot halverwege de 
middag. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van dit mooie eeuwfeest van onze kerk. Dit was écht een 

feest voor en door Stokkumers.
 

Locatieraad Stokkum



De	Gabriël			•		Zomer	2015										11

Al 10 jaar Actief!

De jongerengroep KJ-Actief zal komende zomer haar 10-jarig jubileum vieren. In 2005 is de groep ontstaan nadat een groepje samen 
met pastoor Ambting (toen nog priesterstudent) naar de wereldjongerendagen in Keulen zijn geweest. Hierna is de groep eens in de 
zes weken bij elkaar blijven komen in de pastorie van Nieuw-Dijk. De groep wordt geestelijk begeleidt door Pastoor Aarsen.

Thema’s die we in de afgelopen jaren hebben behandeld zijn onder andere: vasten, bidden, Franciscus, heilige geest en geluk. Naast 
het bespreken van thema’s ondernemen we veel. Zo hebben we een keer een barbecue gehad, zijn we wezen salsa dansen, hebben 
we een brunch georganiseerd in de parochie, hebben een fietstocht gehouden, vieren we ieder jaar met de groep Sinterklaas en 
gaan we ieder jaar met de groep naar de Stille Omgang in Amsterdam.

Om de twee of drie jaar gaat de groep naar de Wereldjongerendagen. Zo zijn we naar Keulen (2005), Sydney (2008), Madrid (2011) en 
Rio de Janeiro (2013) geweest. Tijdens deze laatste jongerendagen is de helft van de groep naar Rio de Janeiro gegaan, maar heeft de 
andere helft een WJD @ Home georganiseerd en overnacht bij pastoor Aarsen in Nieuw-Dijk. Dit concept is zo goed bevallen, dat we 
voor het 10-jarig jubileum een Jubileumweekend  organiseren. 

Dit weekend zal plaatsvinden op 5 en 6 september 2015. Op zaterdagmiddag zal een thema behandeld worden en nodigen we 
tevens alle geïnteresseerde jongeren uit om eens te komen kijken bij onze groep. Zaterdagavond zal een avondwake plaatsvinden 
waar u allen bij bent uitgenodigd. Op zondag nemen we deel aan de viering in Didam waarna in een reünie alle oud-leden worden 
verwelkomt. 

Kent u jongeren tussen de 15 en 30 die geïnteresseerd zijn? Laat het ons weten! E-mail: kj.actief@gmail.com

Bernadette Schutijser



12										De	Gabriël			•		Zomer	2015

Dat was het begin van het antwoord dat ik mijn collega gaf in 1999 toen hij me vroeg 
een keer mee te gaan op bedevaart. En voegde er toen een aantal redenen bij om niet te 
gaan. “Ik kan hier ook goed bidden en een kaarsje opsteken doe ik wel hier in de kerk. 
En al die winkeltjes en handel….”
Ik ging dat jaar niet. Maar het jaar 2000 kwam, een bijzonder en een heilig jaar. We 
hadden in de Betuwe een project gemaakt “7 tekens rond de bron” met daarin een bede-
vaart naar Lourdes. Nu kon ik niet achterblijven, dus…

Het was overweldigend. Veel indrukken, naast het drukke stadje Lourdes, de rust van 
pelgrims in het heiligdom, de vele jongeren die samen met ouderen het geloof BELE-
VEN. Hoe jong en oud samen genieten en kunnen bidden en vooral zingen. De vele 
lichtjes die opgestoken worden, elke kaars zijn eigen verhaal en achtergrond. Vieringen 
met Nederlandse pelgrims, de woorden dringen diep door en raken me, de internatio-
nale vieringen en processies alles heel indrukwekkend. En dan te midden van heel veel 
mensen voor de grot de stilte vinden en ik schiet helemaal vol. Alles komt boven, tranen 
krijgen de vrije loop en nieuwe energie komt op de plek waar de tranen zaten. Het was 
iets wat zo beeldend de rugzak leegschudden heet en opnieuw vullen met kracht en moed.

Het kon niet bij de eerste reis blijven, ik was gegrepen en ben daarna als het even kon elk 
jaar gegaan, in september met een groep parochianen. En eerlijk het blijft elk jaar een 
belevenis. Ik heb genoeg redenen om te gaan. Om inderdaad te bidden om kracht om 
mijn handicap te dragen, te bidden voor al die mensen die ik ontmoet en me het nodige 
toevertrouwen. Maar ook om te danken voor al het goede dat mij zomaar overkomt. De 
zorg en liefde die mensen mij geven, elke dag weer, de kracht om verder te gaan en licht 
te blijven zien in onze soms donkere wereld. Te danken en te bidden voor de jongeren die 
me hun zorgen toevertrouwen en met mij willen zoeken naar antwoorden op levensvra-
gen. Bovendien heb ik de kans uitgebreider te praten met parochianen die meegaan en 
leren we elkaar nog beter kennen. En natuurlijk is er de gezelligheid van terrasjes, van 
samen eten en ’s avonds een wijntje of andere versnapering.
 
Dit jaar ga ik weer mee met onze parochiereis in september (28 sept-3 okt.). Ik hoop 
dat er weer 40 mensen mee willen gaan. Een aantal al voor de zoveelste keer en altijd 
veel nieuwe pelgrims. Ik verheug me nu al en hoop dat u erbij bent, dan spreken we 
elkaar zeker die week en wie weet leren we elkaar goed kennen. Jong of oud, het maakt 
niet uit, je hoort erbij en bent WELKOM. Daarom ga ik dus mee naar Lourdes! Meer 
info bij Riet Visser 06-53769840 rietvisser@chello.nl

Pastor Ben Aarsen

“Waarom zou ik naar Lourdes gaan?”



Onze ‘buurparochie’ De Verrijzenis Parochie in Ulft organiseert in oktober een zesdaagse inspiratiereis naar Rome. Omdat er nog een 
aantal plekken over zijn brengen we deze reis graag bij u onder de aandacht. U bent van harte uitgenodigd om voor deze reis aan te 
sluiten bij de parochianen van de Verrijzenis Parochie. Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige 
plaatsen. Rome is één van de oudste bedevaartplaatsen ter wereld. Een bijzonder reisaanbod voor ieder die altijd al eens naar Rome 
had willen gaan, maar ook voor mensen die uitzien naar een hernieuwde kennismaking met de Eeuwige Stad. 

We gaan in de voetsporen van de HH. Petrus en Paulus en we bezoeken meerdere 
religieuze en culturele hoogtepunten in Rome. Rome het hart van de wereldkerk. We 
bezoeken natuurlijk de Sint Pieter en we gaan op audiëntie bij Paus Franciscus. Samen 
pelgrimeren, met de parochie op bedevaart gaan, brengt mensen samen en kan de 
onderlinge verbanden verstreken. Door betekenisvolle ontmoetingen is er ruimte voor 
persoonlijke levens- en geloofsvragen.

Aanmelden en meer informatie bij diaken Cor Peters
Mobiel 06 – 510 – 36 – 579, of e-mail c.peters@deverrijzenisparochie.nl
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Op woensdag 12 augustus a.s. (een week later, en op een woensdag dit jaar) wordt er 
vanuit onze Parochie H.Gabriël wederom de jaarlijkse  bedevaart naar Kevelaer gehou-
den. Traditiegetrouw zal ook  Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor de 
muzikale ondersteuning zorgen. De zang tijdens de plechtige Hoogmis en het Marialof 
in de Basiliek zal worden verzorgd door het St. Pancratiuskoor uit ‘s- Heerenberg. Leden 
van het pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan.

‘s Middags om 15 uur wordt in het park de grote kruisweg gelopen en voor diegenen die 
minder goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor 
is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te bezoeken, een souveniertje te kopen of te 
zorgen voor de inwendige mens.

Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 24 juli a.s. aanmelden bij het secretariaat 
in uw eigen geloofsgemeenschap. De kosten bedragen  € 17,- voor volwassenen en 
€ 5,- voor kinderen. Bij opgave wordt u het programma van deze dag overhandigd en 
medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar 
we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Er is ook de mogelijkheid om per fiets op bedevaart naar Kevelaer te gaan! 
Pastoor Jansen wil dit jaar weer met een groep pelgrims op dinsdagmiddag 11 augustus per fiets vertrekken naar Kevelaer. De avond 
brengt U door in Kevelaer en de volgende morgen sluit U zich dan aan bij alle pelgrims die per bus arriveren. ‘s Middags na het lof 
wordt weer huiswaarts gefietst. Opgave en informatie voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel. 06 – 133 17 696. Graag 
vroegtijdig opgave zodat we hotelkamers kunnen vastleggen. 

De reis naar Suriname, het land met veel natuur, cultuur en pater Toon te Dorsthorst, begint vorm te krijgen. De reis is van 22 februari 
tot en met 6 maart 2016. Naast het uitgebreid bezoeken van Paramaribo gaan we ook naar Galibi aan de grens met Frans Guyana. We 
bezoeken Batavia waar Peerke Donders tussen de melaatsen heeft gewerkt en we verblijven een aantal dagen aan de Surinamerivier 
in het binnenland. De prijzen voor 2016 zijn nog niet exact bekend, maar het reisbedrag zal circa € 1.950,- bedragen op basis van 
een tweepersoonskamer. Hierin zijn de meeste maaltijden opgenomen, maar niet de verzekeringen, toeristenkaart en persoonlijke 
uitgaven. Op dinsdag 8 september is ’s avonds om 20.00 uur een informatieavond over deze reis in het parochiecentrum in Didam, 
Raadhuisstraat 1a. Opgeven voor de reis wordt verwacht voor 1 november. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen 
met diaken Theo Reuling ofs (contactgegevens op achterzijde).

Bedevaart Kevelaer 2015

Details reis Suriname 2016

Zesdaagse inspiratiereis naar Rome  
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Meer zitcomfort in kerk 
van Nieuw Wehl

In oktober 2013 heeft de locatieraad van Nieuw-Wehl het 
plan opgevat om de kerkbanken te vervangen door stoelen. 
Doel hiervan is de gebruiksvriendelijkheid en het zitcomfort 
voor kerkbezoekers  te vergroten. Door de banken te vervan-
gen door stoelen is het tevens mogelijk om in voorkomende 
situaties een andere opstelling te maken. Een voorbeeld 
hiervan is de maandelijkse viering van FatimaZorg in onze 
kerk, waarbij meer ruimte voor rolstoelen gemaakt kan 
worden door één of meer rijen stoelen weg te halen. Ook bij 
een kerstconcert, kerstspel, viering voor zieken enz. geeft een 
flexibeler opstelling meer mogelijkheden.    

Tevens kan nu een ander probleem, de vloer onder de ban-
ken die op meerdere plaatsen ernstig aangetast wordt door 
houtworm, ook aangepakt worden. Er zijn in 2014 een aantal 
gesprekken geweest met vertegenwoordigers van team en 
bestuur over de vervanging van de banken, de stappen die 
genomen dienen te worden en, niet onbelangrijk, de kosten 
van deze plannen. Na het kerkbestuur hebben we ook het 
bisdom kunnen overtuigen. Begin januari van dit jaar kwam 
de toestemming van het bisdom binnen.

Uit de gesloten kerk van Lengel hebben we ca. 130 stoelen 
(zonder leuning) gekregen.  Bij dezelfde fabrikant zijn er 140 
stoelen van hetzelfde type bijbesteld. Op verzoek van Fati-
maZorg zijn er hiervan 80 stoelen met leuning besteld, om 
het zitcomfort voor hun cliënten te verbeteren. Deze stoelen 
worden voor een groot deel door FatimaZorg betaald. 
Daarnaast hebben we een beroep gedaan op het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Graafschap-Midden en daarvan 
krijgen we een bijdrage van € 4.500,-. De vloerbedekking en 
andere kosten komen voor rekening van de Nieuw Wehlse 

geloofsgemeenschap. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden, zullen alle werkzaamheden van demonteren, op-
bouw, schoonmaak en herinrichten door vrijwilligers worden 
gedaan.  De kerkbanken zijn te koop aangeboden in de Echo 
en op de kabelkrant.                

Daarnaast heeft Ton Wanders een paar ‘show-modelbanken’ 
gemaakt en heeft daarmee op de Nieuw Wehlse rommel-
markt gestaan; met als mooi gevolg dat alle banken nu 
verkocht zijn. Op maandag 13 juli beginnen we met het de-
monteren van de banken, die op zaterdag 18 juli opgehaald 
kunnen worden. Vanaf 20 juli wordt de vloer vernieuwd, 
vloerbedekking gelegd  en schoongemaakt, zodat de stoelen 
op 31 juli geplaatst kunnen worden. Op zaterdag 1 augustus 
zal dan de eerste viering in onze kerk met nieuw interieur 
plaatsvinden. De kerk kan vanwege de werkzaamheden 
niet worden gebruikt in de periode van 13 t/m 31 juli. Voor 
uitvaarten zal er worden uitgeweken naar de kerk in Wehl.

Namens de locatieraad van Nieuw-Wehl, Mientje Wanders

	  

Wij hebben voor dit artikel, evenals voor het artikel op pagina 10, dankbaar gebruik gemaakt van de foto’s die door Diana 
Nieuwold uit Hoogeveen zijn gemaakt. Zij heeft in de maand mei alle interieurs van onze kerken gefotografeerd. Kijk voor de 
foto’s op onze website www.parochiegabriel.nl waar u een link vindt naar de website van Diana.
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Triduüm in Didam
Maandag 7 en dinsdag 8 september 2015 wordt het jaarlijkse Triduüm gehouden, de ontmoetingsdagen voor zieken, ouderen en 
alleenstaanden in Didam, Loil en Nieuw Dijk. Deze dagen worden gehouden bij Jan & Jan en beginnen om 9.30 uur. ’s Middags 
om 15.30 uur eindigen deze  dagen.

Tijdens  het Triduüm zijn er vieringen, inleidingen en is er tijd voor ontspanning  en tussendoor is er koffie, een drankje en een 
lunch. Maar bovenal is er de ontmoeting met elkaar. De dagen zijn kosteloos maar een vrije gift tijdens de collecte is zeer wel-
kom.  Het lijkt nog ver weg, maar schrijf deze data alvast in uw agenda of op de kalender, zodat u het niet vergeet.

Binnenkort wordt U benaderd door de leden van de werkgroep. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u zich ook opgeven bij het secre-
tariaat op woensdag – of donderdagmorgen, telefoon 0316 – 221 550.

Namens de werkgroep Triduüm, Agnes Huijbers

	  

Gemis is niet voor even…
Alleen verder...
Het verlies van een partner betekent een ingrijpende verandering in iemands leven. Het kan moeilijk zijn de draad van dat leven 
weer op te pakken. Er kunnen gevoelens van heimwee, boosheid of machteloosheid zijn, een innerlijke pijn, waaruit verdriet kan 
voortvloeien. Men ziet het niet aan de buitenkant, maar van binnen is de pijn des te heviger.

Vanuit de geloofsgemeenschappen en samenleving wordt geprobeerd om zo goed mogelijk troost te bieden. Ervaring leert, hoe 
verlichtend en verruimend het kan zijn om met lotgenoten – onder goede begeleiding – ‘een eindje op te trekken’. In de vorige 
De Gabriël heeft u een aantal ervaringen van lotgenoten kunnen lezen, die het afgelopen jaar deze bijeenkomsten hebben 
bijgewoond. 

Voor degenen die dit aanspreekt wordt in eerste instantie een informele bijeenkomst met gezamenlijke lunch gehouden*. De 
bijeenkomst is op dinsdag 29 september 2015 van 10.30 uur tot 13.30 uur in het parochiecentrum Wehl (Kerkplein 4). U bent 
daarbij van harte uitgenodigd.

Aanmelden graag vóór 22 september bij Thea Berendsen (telefoonnummer 0314 – 681 291) of Will Wammes (telefoonnummer 
06 – 205 81 542).

* Hieraan zijn geen kosten verbonden

Op 27 april jl. overleden in Tolkamer 

Johannes André Degger
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Rotterdam op 21 april 1920. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1948 was hij achtereenvolgens kapelaan 
te Achterveld, Blauwhuis, Nijverdal, Didam, Hengelo (H. Raphaël), Haaksbergen (O.L.V. van Lourdes) en Utrecht 

(H. Joseph en H. Paulus). In 1962 volgde zijn benoeming tot assistent van de St. Martinusparochie te Doorn belast met 
de zielzorg in Leersum en Amerongen. In 1964 werd hij benoemd tot pastoor van de Gerardus Majellaparochie te Spijk 

en op 15 mei 1974 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie St. Isidorus te St. Isidorushoeve. Op 24 juni 1988 ging hij 
met emeritaat en was vervolgens als priester-assistent werkzaam in de H. Martinusparochie te Beek.

De parochie De Gabriël wenst zijn familie en vrienden sterkte en kracht toe in zijn gemis. 
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Niet alleen qua uiterlijk, maar vooral ook functioneel is de web-
site van de parochie flink verbeterd. Dat was ook hard nodig, zo 
vertelt Edith Berendsen. Zij vormt samen met vijf anderen de 
webredactie. “In de afgelopen jaren is de website flink gegroeid. 
De wereld wordt steeds digitaler, en dat betekent dat er steeds 
meer informatie voor de website beschikbaar komt. Het werd 
erg moeilijk voor de bezoekers om te vinden wat ze zochten. De 
nieuwe indeling maakt het heel eenvoudig.”

De vieringenroosters staan natuurlijk op de website, maar ook 
veel praktische informatie over het reilen en zeilen van de paro-
chie. Daarnaast een ruim aanbod spiritualiteit, liturgie, diaconie 
en geloofsverdieping. “We merkten dat niet iedereen alles wist 
te vinden.” Edith is dan ook blij met de nieuwe zoekfunctie. “Een-

Op zondag 27 september komen we als gelovigen in de 
grote parochie H. Gabriël weer bij elkaar tijdens de jaarlijkse 
Gabriëldag in Didam. De opzet van deze dag zal gelijk zijn aan 
voorgaande jaren waarbij er wel een actievere rol is vanuit de 
verschillende geloofsgemeenschappen. Ook zal dit jaar weer 
een fietsend lint van parochianen te zien zijn dat langs diverse 
geloofsgemeenschappen komt om nieuwe fietsende paro-
chianen aan te laten sluiten. De tijden en aansluitplaatsen per 
geloofsgemeenschap zullen tijdig met u worden gecommuni-
ceerd. Het fietsend lint komt op tijd bij de Mariakerk in Didam 
aan om daar de viering, die om 10.00u begint, bij te wonen. 

Het zou fantastisch zijn om de Mariakerk gevuld te zien met 
zoveel mogelijk parochianen. We hopen dan ook dat, naast de 
fietsers, vele anderen parochianen de viering bijwonen. Samen 
ons geloof vieren kan al beginnen door samen de weg naar de 
Mariakerk te volgen. Fietsend of samen rijdend in een auto. 
Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn of die geen 
vervoer hebben wordt er voor alternatief vervoer gezorgd om 
samen op te trekken en naar de Gabriëldag te komen. 

Na de viering is er een gezellig samen zijn in de tent naast de 
Mariakerk met uiteraard koffie, thee en wat lekkers. Daarna is er 
de gelegenheid om op een leuke manier andere parochianen te 
leren kennen waarbij ook het kerkgebouw zelf zal worden be-
trokken. Iedereen kan hieraan meedoen, jong en oud, goed en 
minder goed ter been. De Gabriëldag zal rond 14.00u worden 
afgerond. 

Tot dan!  

Verbeterde website is eenvoudig in gebruik

Gabriëldag 2015

voudig en snel de juiste informatie bieden, dat was ons doel. 
De zoekfunctie is daarvoor erg geschikt. Ook zijn we beter op 
de toekomst voorbereid. Zo blijft al die nuttige informatie snel 
beschikbaar voor iedereen binnen én buiten onze parochie.”

De verschillende geloofsgemeenschappen hebben ieder hun 
eigen gedeelte. “Sommige gemeenschappen maken al intensief 
gebruik van de digitale mogelijkheden, andere volgen wat later. 
Maar ook doelgroepen zoals gezinnen of jongeren kunnen nu 
beter uit de voeten. Zij zijn immers niet aan één gemeenschap 
gebonden.” Edith merkt ook op dat er steeds vaker interes-
sant nieuws geplaatst wordt. Het was reden om het uiterlijk 
van de homepage aan te passen, zodat het duidelijk in beeld 
blijft. Niet iedereen kijkt immers dagelijks op de website. “We 
tonen nieuws uit het bisdom en het Vaticaan, maar vooral ook 
nieuws uit onze geloofsgemeenschappen zelf. Er wordt zóveel 
gedaan, er is zóveel te melden. Je merkt heel goed hoe vitaal de 
parochie is.”

Versterking van de redactie is altijd welkom. “Ja, graag zelfs! 
Mensen denken vaak dat het heel moeilijk en technisch is, maar 
dat is niet zo. Iedereen kan het. Nou ja, bijna iedereen”, lacht 
Edith vrolijk. De website groeit, en zal blijven groeien. “Er is echt 
voor iedereen wat te vinden. Dat is toch prachtig?”

www.parochiegabriel.nl
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Familieberichten 
Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 29 mei 2015

Gedoopt
Veerle Jansen, Ten Renske 19
Nina Sophie Cau, Puccinistraat 32 
Jippe Borgonjen, Landkamp 50
Bret-John Berendsen, Benijnenhofstraat 5
Willem Buiting, Akkerstraat 4
Bibi van den Berg, Saluutstraat 7

Getrouwd
Matijs Melissen en Angélica Verwaaijen
Joost Wenting en Wilma Peek

Overleden
Beek
Fien Tinneveld  92 jr., Pater Gerritsenstraat 38
Gert Hell 77 jr., Verzorgingshuis Geertrudis
Pastoor J.A. Degger  94 jr., Burgemeester Daalderopstraat
Dorien Hendriksen-Selten  65 jr., Peeskesweg 6a

Didam
Dinie Hageman-Evers  79 jr., van Rouwenoortweg 24
Willy Raben-Bloem  73 jr., Drostlaan 8 
Annie Hubers- Meijer  77 jr., Julianastraat 17
Mieneke Scheerder- Loeters  90 jr., Polstraat 40
Joke de Reus- de Reus  83 jr., Piusklooster Kerkstraat
Berend Boerboom  94 jr., Tesma 40
Ans Cruijen- Klaauwer  86 jr., Odahof 22
Theo Kraaijvanger  55 jr., Pittelderstraat 1a
Bertus Hageman  79 jr., van Rouwenoortweg 24

Loil
Diny Oonk- Goossen  58 jr., De Beuk 16
Willy Balduk  76 jr., Vendelierstraat 29

Nieuw-Dijk
Marie Geritsen-Reintjes  94 jr., Oude Zandweg 3

	  
	  

Zondag 2 augustus a.s. is het weer zover. De dorpen Loil, Didam 
en  Nieuw-Dijk maken zich dan op voor het jaarlijkse schut-
tersfeest. Feest in het dorp is ook feest in de kerk. In Loil wordt 
het schuttersfeest traditiegetrouw begonnen met een viering in 
de kerk en aansluitend trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie 
uit. De kerk en de pastorietuin worden voor deze gelegenheid 
prachtig versierd. Bij goed weer wordt het Allerheiligste onder 
een baldakijn plechtige rondgedragen door de pastorietuin 
naar het rustaltaar op het kerkhof, daarna langs de Mariakapel 
weer terug naar de kerk. De voorganger is Diaken Leon Feijen. 
Verdere medewerking aan de viering en de processie verlenen 
Schuttersgilde Loil Vooruit, Muziekvereniging Amicitia, Drum-
fanfare Loil-Vooruit, het gemengd koor, broedermeesters en 
bruidjes. Na afloop zal er op het kerkplein een vendelhulde zijn 
en daarna is er in de tent voor iedereen koffie en een drankje.
Ben jij ook van de partij? De viering begint om 9.00 uur.

De kerk verlaten

Een dezer dagen las ik een verhaal over een man van 60 

jaar. Hij was in zijn jeugd misbruikt door een  pater van 

het in zijn dorp gevestigde klooster. Zijn leven lang had 

dit beeld hem achtervolgd en na lang nadenken had hij 

zich gemeld bij de Commissie Deetman. Deze nam het 

verzoek welwillend aan, maar omdat alle betrokkenen 

inmiddels waren overleden kon deze commissie niets 

voor hem doen omdat het zogenaamde steunbewijs 

ontbrak. Ondanks deze tegenvaller zat hij er niet zo mee, 

hoe moeilijk zijn leven ook door deze gebeurtenis was 

verlopen. Maar op de vraag van de journalist of hij niet 

na al deze gebeurtenissen met de kerk had gebroken 

antwoordde hij: “Maar waarom zou ik? Omdat een 

dienaar van de kerk zijn grenzen ver heeft overschreden 

kan ik dat de kerk toch niet aanrekenen?”

Ik moet zeggen dat ik veel respect heb voor iemand die 

zo’n houding aanneemt. Vaak zien we op televisie of 

in de krant wel mensen, vaak bekende Nederlanders, 

die bijna triomfantelijk vertellen dat ze niet meer bij de 

kerk willen horen. Ze zien om in een houding van wrok 

tegen alles wat met de kerk te maken heeft en ze voelen 

zich verheven boven de mensen die zich als vrijwilliger 

inzetten om hun kerk te steunen. Het is jammer dat 

deze mensen de kerk in een negatief licht zetten, zonder 

ook maar de geringste waardering te hebben voor het 

goede dat er in 2000 jaar ook geweest is. Natuurlijk is 

niet alles in zo’n lange tijd altijd goed gegaan en vooral 

het misbruik, zoals dit de laatste jaren bekend geworden 

is, dwingt ons tot een gevoel van schaamte.

Maar ook al hebben we het moeilijk met hetgeen in 

onze kerk is gebeurd, en ook al willen we daardoor ons 

niet langer met haar verbonden voelen, dan nog zou 

ik willen vragen om de kerk te verlaten op een manier 

die respect toont aan ouders en andere omstanders die 

vroeger de keuze voor de doop naar eer en geweten 

hebben gemaakt.

Groeten,

Derk
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Schuttersviering 
en Sacraments-
processie Loil
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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

Let op! In rood staan afwijkende tijden aangegeven

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 4 juli 19:00u  Com. viering   19:00u  Com. viering        

zondag  5 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering  10:00u  Euch. viering 
Sacramentsprocessie  

woensdag  8 juli         18:30u Com. viering   

zaterdag 11 juli        17:30u Com. viering 19:00u Euch. viering 19:00u Gebedsviering  

zondag  12 juli 
  9:30u Com. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch.viering 

Kinderwoorddienst     

zaterdag 18 juli 19:00u Euch. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering   

zondag 19 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 25 juli        17:30u Euch. viering    

zondag 26 juli  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 1 aug. 19:00u Euch. viering       17:30u Euch. viering  19:00u Com. viering  

zondag 2 aug.   11:00u Euch. viering 
St. Oswaldusfeest 

9:30u Euch. viering 
Schuttersfeest 

9:00u Com. viering 
Sacramentsprocessie 
en Schuttersfeest 

 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 3 aug.       8:30u Euch. viering  
Schuttersfeest     

zaterdag 8 aug.         17:30 u Euch. viering 19:00u Euch. viering   

zondag 9 aug.   9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 15 aug.  
Maria ten 
Hemelopneming 

19:00u Com. viering  19:00u Euch. viering 
Mariakapel Vethuizen 19:00u Com. viering   18:00u 

Mariakapel Tatelaar 17:30u Euch. viering  10:00u Euch. viering 
Schuttersfeest  

zondag 16 aug.  9:30u Com. viering   9:30u Euch. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 22 aug.        17:30u Euch. viering 
 

19:00u  Euch. viering 
  9:00u Euch. viering 

Schuttersfeest 

zondag 23 aug.   11:00u Euch. viering   9:30u Euch. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 29 aug.        17:30u Euch. viering    

zondag 30 aug.        9:30u Euch.viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 5 sept.     19:00u Euch. viering 
    17:30u Euch. viering 

 
9:30u Zonnebloem- 
Viering Kelrehuus 

19:00u Com. viering  
  

zondag 6 sept.   9:30u Com. viering 11:00u Com. viering  9:30u Euch. viering   9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Com. viering 

maandag 7 sept.        Tridiuum 
(ook op 8 sept.)   19:00u Com. viering 

NWD start v/h jaar  

zaterdag 12 sept. 19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 19:00u Euch. viering  

zondag 13 sept.  9:30u Com. viering   9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 14 sept.          9:00u Com, viering   

woensdag   
16 sept.    19:00u KVG opening 

nieuw seizoen        

zaterdag 19 sept.    19:00u Com. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering 
 

12:00u Schutters-
viering St. Martinus 

zondag 20 sept. 
11:00u Euch. viering 
Afsluiting 100-jarig 
jubileum 

9:30u Com. viering 
 

11:00u Euch. viering 
Afscheid misdienaars  9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Oecumenische 

viering 

zondag 27 sept.        10:00u Euch. viering 
Gabriëldag     

zaterdag 3 okt.   19:00u Com. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 
Wereldmissiedag  19:00u Mariaviering 

zondag 4 okt.   9:30u Com. viering 10:00u Com. viering   9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 10 okt.  19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Mariaviering 19:00u Euch. viering  

zondag 11 okt.   9:30u Com. viering    9:30u Euch. viering 
 

9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Euch. viering 

zaterdag 17 okt.  19:00u Mariaviering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering  

zondag 18 okt.  9:30u Euch. viering 11:00u Euch. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 
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zaterdag 3 okt.   19:00u Com. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 
Wereldmissiedag  19:00u Mariaviering 

zondag 4 okt.   9:30u Com. viering 10:00u Com. viering   9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 10 okt.  19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Mariaviering 19:00u Euch. viering  

zondag 11 okt.   9:30u Com. viering    9:30u Euch. viering 
 

9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Euch. viering 

zaterdag 17 okt.  19:00u Mariaviering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering  

zondag 18 okt.  9:30u Euch. viering 11:00u Euch. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

 

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 4 juli 19:00u  Com. viering   19:00u  Com. viering        

zondag  5 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering  10:00u  Euch. viering 
Sacramentsprocessie  

woensdag  8 juli         18:30u Com. viering   

zaterdag 11 juli        17:30u Com. viering 19:00u Euch. viering 19:00u Gebedsviering  

zondag  12 juli 
  9:30u Com. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch.viering 

Kinderwoorddienst     

zaterdag 18 juli 19:00u Euch. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering   

zondag 19 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 25 juli        17:30u Euch. viering    

zondag 26 juli  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 1 aug. 19:00u Euch. viering       17:30u Euch. viering  19:00u Com. viering  

zondag 2 aug.   11:00u Euch. viering 
St. Oswaldusfeest 

9:30u Euch. viering 
Schuttersfeest 

9:00u Com. viering 
Sacramentsprocessie 
en Schuttersfeest 

 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 3 aug.       8:30u Euch. viering  
Schuttersfeest     

zaterdag 8 aug.         17:30 u Euch. viering 19:00u Euch. viering   

zondag 9 aug.   9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 15 aug.  
Maria ten 
Hemelopneming 

19:00u Com. viering  19:00u Euch. viering 
Mariakapel Vethuizen 19:00u Com. viering   18:00u 

Mariakapel Tatelaar 17:30u Euch. viering  10:00u Euch. viering 
Schuttersfeest  

zondag 16 aug.  9:30u Com. viering   9:30u Euch. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 22 aug.        17:30u Euch. viering 
 

19:00u  Euch. viering 
  9:00u Euch. viering 

Schuttersfeest 

zondag 23 aug.   11:00u Euch. viering   9:30u Euch. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 29 aug.        17:30u Euch. viering    

zondag 30 aug.        9:30u Euch.viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 5 sept.     19:00u Euch. viering 
    17:30u Euch. viering 

 
9:30u Zonnebloem- 
Viering Kelrehuus 

19:00u Com. viering  
  

zondag 6 sept.   9:30u Com. viering 11:00u Com. viering  9:30u Euch. viering   9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Com. viering 

maandag 7 sept.        Tridiuum 
(ook op 8 sept.)   19:00u Com. viering 

NWD start v/h jaar  

zaterdag 12 sept. 19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 19:00u Euch. viering  

zondag 13 sept.  9:30u Com. viering   9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 14 sept.          9:00u Com, viering   

woensdag   
16 sept.    19:00u KVG opening 

nieuw seizoen        

zaterdag 19 sept.    19:00u Com. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering 
 

12:00u Schutters-
viering St. Martinus 

zondag 20 sept. 
11:00u Euch. viering 
Afsluiting 100-jarig 
jubileum 

9:30u Com. viering 
 

11:00u Euch. viering 
Afscheid misdienaars  9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Oecumenische 

viering 

zondag 27 sept.        10:00u Euch. viering 
Gabriëldag     

zaterdag 3 okt.   19:00u Com. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 
Wereldmissiedag  19:00u Mariaviering 

zondag 4 okt.   9:30u Com. viering 10:00u Com. viering   9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 10 okt.  19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Mariaviering 19:00u Euch. viering  

zondag 11 okt.   9:30u Com. viering    9:30u Euch. viering 
 

9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Euch. viering 

zaterdag 17 okt.  19:00u Mariaviering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering  

zondag 18 okt.  9:30u Euch. viering 11:00u Euch. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 
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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 4 juli 19:00u  Com. viering   19:00u  Com. viering        

zondag  5 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering  10:00u  Euch. viering 
Sacramentsprocessie  

woensdag  8 juli         18:30u Com. viering   

zaterdag 11 juli        17:30u Com. viering 19:00u Euch. viering 19:00u Gebedsviering  

zondag  12 juli 
  9:30u Com. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch.viering 

Kinderwoorddienst     

zaterdag 18 juli 19:00u Euch. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering   

zondag 19 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 25 juli        17:30u Euch. viering    

zondag 26 juli  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 1 aug. 19:00u Euch. viering       17:30u Euch. viering  19:00u Com. viering  

zondag 2 aug.   11:00u Euch. viering 
St. Oswaldusfeest 

9:30u Euch. viering 
Schuttersfeest 

9:00u Com. viering 
Sacramentsprocessie 
en Schuttersfeest 

 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 3 aug.       8:30u Euch. viering  
Schuttersfeest     

zaterdag 8 aug.         17:30 u Euch. viering 19:00u Euch. viering   

zondag 9 aug.   9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 15 aug.  
Maria ten 
Hemelopneming 

19:00u Com. viering  19:00u Euch. viering 
Mariakapel Vethuizen 19:00u Com. viering   18:00u 

Mariakapel Tatelaar 17:30u Euch. viering  10:00u Euch. viering 
Schuttersfeest  

zondag 16 aug.  9:30u Com. viering   9:30u Euch. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 22 aug.        17:30u Euch. viering 
 

19:00u  Euch. viering 
  9:00u Euch. viering 

Schuttersfeest 

zondag 23 aug.   11:00u Euch. viering   9:30u Euch. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 29 aug.        17:30u Euch. viering    

zondag 30 aug.        9:30u Euch.viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 5 sept.     19:00u Euch. viering 
    17:30u Euch. viering 

 
9:30u Zonnebloem- 
Viering Kelrehuus 

19:00u Com. viering  
  

zondag 6 sept.   9:30u Com. viering 11:00u Com. viering  9:30u Euch. viering   9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Com. viering 

maandag 7 sept.        Tridiuum 
(ook op 8 sept.)   19:00u Com. viering 

NWD start v/h jaar  

zaterdag 12 sept. 19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 19:00u Euch. viering  

zondag 13 sept.  9:30u Com. viering   9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 14 sept.          9:00u Com, viering   

woensdag   
16 sept.    19:00u KVG opening 

nieuw seizoen        

zaterdag 19 sept.    19:00u Com. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering 
 

12:00u Schutters-
viering St. Martinus 

zondag 20 sept. 
11:00u Euch. viering 
Afsluiting 100-jarig 
jubileum 

9:30u Com. viering 
 

11:00u Euch. viering 
Afscheid misdienaars  9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Oecumenische 

viering 

zondag 27 sept.        10:00u Euch. viering 
Gabriëldag     

zaterdag 3 okt.   19:00u Com. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 
Wereldmissiedag  19:00u Mariaviering 

zondag 4 okt.   9:30u Com. viering 10:00u Com. viering   9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 10 okt.  19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Mariaviering 19:00u Euch. viering  

zondag 11 okt.   9:30u Com. viering    9:30u Euch. viering 
 

9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Euch. viering 

zaterdag 17 okt.  19:00u Mariaviering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering  

zondag 18 okt.  9:30u Euch. viering 11:00u Euch. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

 

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 4 juli 19:00u  Com. viering   19:00u  Com. viering        

zondag  5 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering  10:00u  Euch. viering 
Sacramentsprocessie  

woensdag  8 juli         18:30u Com. viering   

zaterdag 11 juli        17:30u Com. viering 19:00u Euch. viering 19:00u Gebedsviering  

zondag  12 juli 
  9:30u Com. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch.viering 

Kinderwoorddienst     

zaterdag 18 juli 19:00u Euch. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering   

zondag 19 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 25 juli        17:30u Euch. viering    

zondag 26 juli  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 1 aug. 19:00u Euch. viering       17:30u Euch. viering  19:00u Com. viering  

zondag 2 aug.   11:00u Euch. viering 
St. Oswaldusfeest 

9:30u Euch. viering 
Schuttersfeest 

9:00u Com. viering 
Sacramentsprocessie 
en Schuttersfeest 

 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 3 aug.       8:30u Euch. viering  
Schuttersfeest     

zaterdag 8 aug.         17:30 u Euch. viering 19:00u Euch. viering   

zondag 9 aug.   9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 15 aug.  
Maria ten 
Hemelopneming 

19:00u Com. viering  19:00u Euch. viering 
Mariakapel Vethuizen 19:00u Com. viering   18:00u 

Mariakapel Tatelaar 17:30u Euch. viering  10:00u Euch. viering 
Schuttersfeest  

zondag 16 aug.  9:30u Com. viering   9:30u Euch. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 22 aug.        17:30u Euch. viering 
 

19:00u  Euch. viering 
  9:00u Euch. viering 

Schuttersfeest 

zondag 23 aug.   11:00u Euch. viering   9:30u Euch. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 29 aug.        17:30u Euch. viering    

zondag 30 aug.        9:30u Euch.viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 5 sept.     19:00u Euch. viering 
    17:30u Euch. viering 

 
9:30u Zonnebloem- 
Viering Kelrehuus 

19:00u Com. viering  
  

zondag 6 sept.   9:30u Com. viering 11:00u Com. viering  9:30u Euch. viering   9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Com. viering 

maandag 7 sept.        Tridiuum 
(ook op 8 sept.)   19:00u Com. viering 

NWD start v/h jaar  

zaterdag 12 sept. 19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 19:00u Euch. viering  

zondag 13 sept.  9:30u Com. viering   9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 14 sept.          9:00u Com, viering   

woensdag   
16 sept.    19:00u KVG opening 

nieuw seizoen        

zaterdag 19 sept.    19:00u Com. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering 
 

12:00u Schutters-
viering St. Martinus 

zondag 20 sept. 
11:00u Euch. viering 
Afsluiting 100-jarig 
jubileum 

9:30u Com. viering 
 

11:00u Euch. viering 
Afscheid misdienaars  9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Oecumenische 

viering 

zondag 27 sept.        10:00u Euch. viering 
Gabriëldag     

zaterdag 3 okt.   19:00u Com. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 
Wereldmissiedag  19:00u Mariaviering 

zondag 4 okt.   9:30u Com. viering 10:00u Com. viering   9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 10 okt.  19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Mariaviering 19:00u Euch. viering  

zondag 11 okt.   9:30u Com. viering    9:30u Euch. viering 
 

9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Euch. viering 

zaterdag 17 okt.  19:00u Mariaviering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering  

zondag 18 okt.  9:30u Euch. viering 11:00u Euch. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

 

PAROCHIE 
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O.L.V. van 
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zondag  5 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering  10:00u  Euch. viering 
Sacramentsprocessie  

woensdag  8 juli         18:30u Com. viering   

zaterdag 11 juli        17:30u Com. viering 19:00u Euch. viering 19:00u Gebedsviering  

zondag  12 juli 
  9:30u Com. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch.viering 

Kinderwoorddienst     

zaterdag 18 juli 19:00u Euch. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering   

zondag 19 juli   11:00u Euch. viering  9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 25 juli        17:30u Euch. viering    

zondag 26 juli  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 1 aug. 19:00u Euch. viering       17:30u Euch. viering  19:00u Com. viering  

zondag 2 aug.   11:00u Euch. viering 
St. Oswaldusfeest 

9:30u Euch. viering 
Schuttersfeest 

9:00u Com. viering 
Sacramentsprocessie 
en Schuttersfeest 

 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 3 aug.       8:30u Euch. viering  
Schuttersfeest     

zaterdag 8 aug.         17:30 u Euch. viering 19:00u Euch. viering   

zondag 9 aug.   9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 15 aug.  
Maria ten 
Hemelopneming 

19:00u Com. viering  19:00u Euch. viering 
Mariakapel Vethuizen 19:00u Com. viering   18:00u 

Mariakapel Tatelaar 17:30u Euch. viering  10:00u Euch. viering 
Schuttersfeest  

zondag 16 aug.  9:30u Com. viering   9:30u Euch. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 22 aug.        17:30u Euch. viering 
 

19:00u  Euch. viering 
  9:00u Euch. viering 

Schuttersfeest 

zondag 23 aug.   11:00u Euch. viering   9:30u Euch. viering 9:30u Euch. viering     

zaterdag 29 aug.        17:30u Euch. viering    

zondag 30 aug.        9:30u Euch.viering    9:30u Euch. viering 

zaterdag 5 sept.     19:00u Euch. viering 
    17:30u Euch. viering 

 
9:30u Zonnebloem- 
Viering Kelrehuus 

19:00u Com. viering  
  

zondag 6 sept.   9:30u Com. viering 11:00u Com. viering  9:30u Euch. viering   9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Com. viering 

maandag 7 sept.        Tridiuum 
(ook op 8 sept.)   19:00u Com. viering 

NWD start v/h jaar  

zaterdag 12 sept. 19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 19:00u Euch. viering  

zondag 13 sept.  9:30u Com. viering   9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

maandag 14 sept.          9:00u Com, viering   

woensdag   
16 sept.    19:00u KVG opening 

nieuw seizoen        

zaterdag 19 sept.    19:00u Com. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering 
 

12:00u Schutters-
viering St. Martinus 

zondag 20 sept. 
11:00u Euch. viering 
Afsluiting 100-jarig 
jubileum 

9:30u Com. viering 
 

11:00u Euch. viering 
Afscheid misdienaars  9:30u Com. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Oecumenische 

viering 

zondag 27 sept.        10:00u Euch. viering 
Gabriëldag     

zaterdag 3 okt.   19:00u Com. viering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering 19:00u Com. viering 
Wereldmissiedag  19:00u Mariaviering 

zondag 4 okt.   9:30u Com. viering 10:00u Com. viering   9:30u Com. viering  9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

zaterdag 10 okt.  19:00u Euch. viering      19:00u Vesperviering 17:30u Euch. viering 19:00u Mariaviering 19:00u Euch. viering  

zondag 11 okt.   9:30u Com. viering    9:30u Euch. viering 
 

9:30u Euch. viering 
Kinderwoorddienst    9:30u Euch. viering 

zaterdag 17 okt.  19:00u Mariaviering   19:00u Euch. viering    17:30u Euch. viering  19:00u Euch. viering  

zondag 18 okt.  9:30u Euch. viering 11:00u Euch. viering  9:30u Euch. viering 9:30u Com. viering 9:30u Euch. viering    9:30u Com. viering 

 



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,
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

PASTORALE NOOD: 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. 


