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Voorwoord 

Volg de parochie 
de Gabriël

Toen de Paus begin dit jaar een Heilig jaar afkondigde, het Jaar van de Barmhartig-
heid, had ik niet gedacht dat dat tegen het einde van het jaar zo’n veelzeggend 
onderwerp zou zijn. Want als we op dit moment om ons heen kijken, dichtbij en wat 
verder af, dan zien we veel mensen aan wie wij ons erbarmen kunnen tonen. Of lie-
ver gezegd, zouden moeten tonen. Veel mensen zijn letterlijk op de vlucht vanwege 
een oorlogssituatie, politieke omstandigheden of om een andere reden in hun land. 
Ze verlaten alles wat ze hebben en ondernemen vaak erbarmelijke tochten om uit-
eindelijk ergens terecht te komen waar ze langzaam weer de mogelijkheid hebben 
om naar de toekomst te kijken. Het zijn schrijnende beelden die ons bereiken via de 
media. Voor ons is het nauwelijks voor te stellen wat er in deze mensen omgaat in 
hun vlucht naar een leven in betere omstandigheden.

Maar in deze periode rond Allerzielen zijn er direct om ons heen ook genoeg men-
sen die misschien wel op de vlucht zijn. Niet letterlijk, zoals hierboven omschreven, 
maar figuurlijk. Op de vlucht voor emoties en gevoelens ontstaan door het gemis 
van een dierbare. De onwerkelijkheid van een definitief afscheid kan iemand vol-
ledig uit  het veld slaan. En dat is begrijpelijk. Als dan ook nog de dagen donkerder 
worden neemt bij veel mensen het gevoel van eenzaamheid toe. Zo zijn er nog vele 
andere situaties te noemen waarin mensen het moeilijk hebben. Barmhartigheid 
tonen aan deze mensen hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? Ons ontfermen over de 
medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning nodig hebben is al een 
daad van barmhartigheid. 

Vaak lijken we alleen even een duwtje nodig te hebben om in actie te komen. We 
willen wel helpen, barmhartig zijn, maar hoe begin je nou? Ik merk het aan mezelf; 
je wil wel graag helpen maar de problemen lijken tegenwoordig zo groot dat je niet 
goed weet hoe jij als individu daar een rol in kan spelen. Terwijl het helemaal niet zo 
moeilijk is. Ga een keer een kop koffie drinken bij de overbuurvrouw die weduwe is, 
kook een keer een extra maaltje voor de vrienden waarvan de vrouw ernstig ziek is 
of wordt ‘taalmaatje’ voor die vluchteling die in onze omgeving wordt opgevangen. 
Dan krijgt de start van het Jaar van de Barmhartigheid, als de paus op 8 december 
de Heilige Deur van de Sint Pietersbasiliek in Rome opent, pas letterlijk betekenis. 

Augustine van Ree

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws ronde parochie? Volg (en like) 
de parochie Gabriël op Facebook of via de website. Op Facebook vindt u ons onder 
Parochie H. Gabriël en de website is www.parochiegabriel.nl . Voor beiden geldt 
dat er wordt geprobeerd zo snel mogelijk actuele informatie op te plaatsen of om 
interessante dingen te delen. Op de site van de Gabriël vindt u bovendien altijd het 
actuele rooster  van vieringen zodat u precies weet wanneer er in welke geloofsge-
meenschappen vieringen zijn. 

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’.

•	 Vormgeving en druk
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam
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Verlangen 

Onmiskenbaar heeft de herfst, half september zijn intrede ge-
daan. Het regent veel en hard, het is koud of in elk geval geen 
zomerse temperaturen meer, het is steeds eerder donker, de 
bomen laten hun vruchten los en langzamerhand kleuren de 
bladeren. Het leven, de natuur, trekt zich terug en we gaan 
naar binnen. Gordijnen dicht, lampen en kachel aan. Warm, 
gezellig en tegelijk misschien ook beeld van ons op zoek zijn 
naar een veilige, planbare en georganiseerde omgeving, die 
de tragiek van het leven buitensluit. Dat lukt velen niet.

Soms vallen de lange donkere avonden mensen zwaar. Herin-
neringen aan vervlogen tijden, bovenal aan dierbaren die ze 
missen, komen nu nog meer aan de oppervlakte. Die voor 
velen bekende dichtregel van Vasalis wordt dan echt gevoeld: 
‘Niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’. Het 
moeilijkste is niet dat mensen weggaan, het moeilijkste is het 
besef dat ze niet meer terugkomen. Je spitst nog maanden, 
soms jaren na de dood van je geliefde je oren als de deur 
open gaat, je ziet hem of haar lopen, je denkt de vertrouwde 
stem te horen, een geur roept de aanwezigheid op. Feit is dat 
wanneer we iemand verliezen er voor altijd iets ontbreekt in 
je leven en je herinneringen houden de plaats die hij of zij in 
jouw leven had, open. Die plek blijft open ook - want dat kan - 
als je leven na verloop van tijd weer een goed leven is. Er blijft 
verlangen naar hereniging. Alleen zelf zijn wij niet bij machte 
het te bewerkstelligen. De vrouwen zochten Jezus bij het graf. 
Probeerden daar de herinnering levend te houden, nabij-
heid te vinden. Ze ontdekten dat niet zij maar God het was 
die Jezus leven in zijn handen bewaarde en deed opstaan en 
leven. God kon niet anders want Hij is een God van levenden. 
Daarom is het verlangen in ons naar herstel van de relatie 
vanuit ons geloof een afspiegeling van Gods liefde en trouw 
aan mensen. ‘Ik zal er zijn’ is Gods naam, geen mens wordt 
losgelaten. Ons leven, onze ziel, onze naam ligt in de handen 
van de Eeuwige. Uit dat geloof mogen wij leven. Het maakt 
het leven, hoe moeilijk, hoe angstig, hoe zwaar het ook is, 
zinvol en de moeite waard. 

De chaos in de wereld, de oorlogen, het geweld sijpelen onze 
woonkamers binnen. ‘probleem van daar, we hebben genoeg 
aan onze eigen zorgen’, een veel gehoorde opmerking. Ja, ook 
hier zijn veel mensen die het niet redden in het leven, die aan 
de kant staan. Dan toch dat ene moment dat mensen naar 
buiten toe openbreekt: een foto, een verhaal. Dat mensen, 
kinderen, sterven op zee, op zoek naar een menswaardig, 
oorlogsvrij leven, is iets waar velen opeens niet meer omheen 
kunnen. Ze willen en kunnen zich niet langer afsluiten en 
laten leiden door gedachten als: we kunnen het niet aan, laat 
ze zorgen voor zichzelf, laat ze het daar oplossen, begin er 
niet aan want dan is het einde zoek. Ze vragen zich af: wil ik 
leven in een wereld vol wantrouwen, achterdocht en angst? 
En wat zou ik doen als ik stond in de schoenen van die vrouw 
uit Syrië, de vader uit Eritrea, de jongeman die zijn familie 
verloren heeft? Waar zou ik naar verlangen, wat zou ik juist 
dan nodig hebben om te leven? Ze zoeken naar wegen om 
steun te geven al kunnen ze de chaos er niet de wereld mee 
uit helpen.

We kunnen er niet omheen, hoe hard we het ook proberen: 
ons leven is kwetsbaar, niet maakbaar en we kunnen niet alles 
beheersen en controleren. Er is groot verdriet en er zijn grote 
problemen die we niet zomaar opgelost hebben. Dat wil niet 
zeggen dat we totaal onmachtig zijn. Het zal een kwestie zijn 
van vallen en opstaan. En van gelovig vertrouwen. Ook al we 
het niet weten hoe het verder kan hoeven we niet weg te 
lopen. Ons geloof zegt: zelfs als er helemaal niets meer is, blijf 
dan bij dat niets. En in dat niks gebeurt iets. Dat is het wonder 
waar het in het geloof om draait. En dat wonder is geen toe-
valligheid, maar is de basis van onze werkelijkheid: ‘Ik zal er 
zijn’, onze God is betrokken liefde en laat ons nooit vallen. 

Margot Dijkman
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Ervaringen van vrijwilligers...
van een drietal trainingsavonden voor Avondwake
De cursus avondwake is inmiddels alweer een paar maanden 
geleden. Een groep vrijwilligers uit onze parochie, mensen 
die voorgaan in avondwakes hebben hier aan deelgenomen. 
De opzet van deze cursus was bedoeld om van elkaar te 
leren, inspireren en motiveren maar vooral het uitwisselen 
van ervaringen. Deze avonden werden geleid door pastoor 
Jansen en pastor Aarsen. Zelf heb ik hieraan ook deelgeno-
men. Het waren voor mij verrijkende avonden, vooral in de 
verdieping van teksten en Bijbel, waar en hoe vind ik iets. 
Ook het samen delen van ervaringen werkte inspirerend.

Van uw pastores…
1.	 De	afgelopen	periode	zijn	er	heel	wat	parochianen,	vrijwilligers	en	pastores	op	bedevaart	geweest.	Naar	Kevelaer,	naar	Ban-

neux en Lourdes. Het is mooi om de goede ervaringen van deelnemers te horen;
2.	 Vanaf	1	oktober	participeert	pastor	Ben	Aarsen	weer	in	de	vergaderingen	van	het	pastoraal	team.	Ook	neemt	hij	weer	pasto-

rale taken op zich. Hij geeft zelf zijn mogelijkheden aan;
3.	 In	2016	zullen	de	WereldJongerenDagen	weer	plaatsvinden.	Dit	keer	in	Polen.	Ook	een	aantal	jongeren	uit	onze	parochie	zul-

len hieraan deelnemen. U zult van hen horen; 
4.	 In	oktober	hebben	31	mensen	uit	onze	Gabriëlparochie		deelgenomen	aan	een	tweetal	impulsavonden,	voor	lectoren,	voor-

gangers in vieringen. Deze avonden zijn verzorgd door dhr. Andries Govaart; 
5.	 Op	27	oktober	is	er	een	bijeenkomst	met	alle	lokatieraden,	parochiebestuur	en	pastoraal	team	in	Didam.	Een	tweejaarlijkse	

ontmoeting om informatie, beleidsvoornemens en vragen vanuit de geloofsgemeenschappen met elkaar te delen;
6.	 Ondertussen	kunnen	we	met	diverse	geloofsgemeenschappen	een	vervolgstap	maken	naar	aanleiding	van	de	‘Impulsavon-

den’. Daarover kunt u de nodige informatie verwachten; 
7.	 Diaken	Theo	Reuling	zal	begin	december	deelnemen	aan	de	overlegrondes	rondom	de	klimaattop	in	Parijs.	 

De nieuwe encycliek van de paus, ‘Laudato Si’, zal ook op deze top van de wereldleiders doorklinken.
8. De PCI van onze parochie heeft een nieuwe voorzitter gevonden. We wensen de PCI, met hun voorzitter, een goede samen-

werking toe;
9.	 Vanaf	oktober	is	de	roostercommissie	weer	bezig	om	het	weekendrooster	1	januari	tot	en	met	1	juli	2016	te	communiceren	

met alle betrokkenen;
10.	 Binnen	de	catechese	is	men	enthousiast	bezig	om	de	voorbereiding	op	Eerste	Heilige	Communie	en	Heilig	Vormsel	gestalte	

te geven. Daarover heeft u kunnen lezen. 

Uw pastores 

Van uw pastores...i

Hieronder volgen wat ervaringen van andere cursisten:
•	 Ik heb op vele vragen, ook via anderen en vooral de jongeren, antwoord gekregen;
•	 Ik heb nog tips e.d. gekregen van nieuwe mensen. Zo leren we van elkaar;
•	 We zullen als oude rotten in het vak, toch rekening moeten houden met de wensen en verlangens van de huidige gelovigen.  
 Dat zal niet altijd meevallen;
•	 Ik ging blanco (zonder enige ervaring) hier naar toe en heb bewust gekozen om  te luisteren en alles op mij af te laten komen;
•	 Ik vond de invulling van de avonden goed en ook dat dit van te voren bekend gemaakt werd;
•	 Met name de persoonlijke voorbeelden / teksten  waren voor mij belangrijk om een algeheel beeld van een avondwake te maken;
•	 Prettig en goede leiding. Duidelijk aangegeven wat voor de kerk/pastores  belangrijk is bij een avondwake; 
•	 Ik heb het niet ervaren als lesgeven, maar veel meer als gezamenlijk overleggen en van gedachten wisselen;
•	 De uitleg over de bijbel vond ik erg inspirerend.

Het was fijn om anderen te ontmoeten en te horen hoe zij de avondwakes ervaren. Er kwamen allerlei onderwerpen aan de orde 
en er was voldoende ruimte om vragen te stellen.

Wilma Beursken
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Wat betekent  Allerzielen voor jou?
November breekt aan; de maand van gedenken met Allerhei-
ligen	en	Allerzielen	op		respectievelijk	1	en	2	november.	

Allerzielen	is	de	dag	waarop	vanouds	de	Rooms	Katholiek	
kerk de gestorvenen gedenkt. De behoefte aan een ritueel, 
een gedachtenismoment blijft in onze cultuur onverminderd 
aanwezig en schept zich eigen wegen. Bij gelovigen en niet 
meer gelovigen. Dat is bijvoorbeeld ook zichtbaar in het pro-
gramma	van	de	KRO	‘Voor	wie	steek	jij	een	kaarsje	aan?’.	Ook	
de diverse bijeenkomsten op begraafplaatsen in ons land 
getuigen van die trend. We gedenken wie ons lief waren, we 
koesteren wat zij ons meegaven, we pakken misschien weer 
eens een fotoboek uit de kast of we vertellen over 
hen verhalen aan elkaar of aan onze kinderen 
die meer willen weten over hun grootouders, 
ooms, tantes...

We zitten aan tafel met Willie Stienissen 
uit Nieuw-Dijk. Nog geen jaar geleden 
verloor zij haar zwager. Wij vragen 
aan haar wat Allerzielen voor haar 
betekent. 

Ze zegt “ Speciaal met Allerzielen sta ik 
weer even helemaal stil bij al degene 
die me het afgelopen jaar ontvallen zijn.  
Dit jaar zal ik zeker heel speciaal aan mijn 
zwager denken. Dat doe je door het hele 
jaar heen ook wel, maar toch. Ook zijn mijn 
gedachten dan bij mijn overleden moeder, en 
andere overledenen uit mijn vrienden- en kennis-
senkring. Ook uit respect voor mijn moeder ga ik dan samen 
met mijn vader en mijn zus naar de Allerzielenviering in 
de kerk. Anders komen we daar niet zoveel meer, maar bij 
speciale gelegenheden wel. We  staan die dag samen met de 
andere parochianen, even stil bij al degenen die er nu niet 
meer zijn, maar wel leven in ons hart.
 
Met de Allerzielenviering kunnen de mensen het gedachte-
niskruisje dat sinds de uitvaart in de kerk heeft gehangen, 
naar huis meenemen. Er kunnen bloemen bij het altaar 

worden neergezet en alle namen van de overledenen van 
het afgelopen jaar worden genoemd. Deze staan ook op een 
speciaal bidprentje dat tijdens de dienst wordt uitgereikt. 
Het is zo belangrijk dat wij de namen van onze lieve doden 
blijven noemen. Door het noemen van die namen worden 
zij niet vergeten. Dat geeft troost. Zij hebben in ons midden 
geleefd en hebben deel uitgemaakt van onze geloofsge-
meenschap. Door het noemen van de namen blijven wij ze 
herinneren en blijven ze leven in onze harten. Na de viering 
gaan we samen naar het kerkhof om stil te staan bij de over-
ledenen en hen te gedenken bij het graf. 
Wij gaan ook even naar de urnenmuur waar mijn moeder is 

bijgezet.”

Waarom is Allerzielen juist begin november? 
Op internet heeft Willie gelezen dat er in 
1892	al	sprake	was	van	Allerzielen	op	2	

november. Het is dus al een zeer oude 
traditie. Het jaargetijde, de herfst, is 
wel passend bij de vergankelijkheid. 
Het blad valt. Vooral in Oost Europa 
zijn in deze periode alle kerkhoven 
een grote bloemenzee. Op onze 
vraag aan Willy of ze het nog steeds 

belangrijk vindt Allerzielen te blijven 
vieren antwoordt ze; “Ja, de kerk is 

daarvoor de goeie plek. Je gaat namelijk 
niet met de familie voor de TV zitten, en 

samen bijvoorbeeld naar Jan & Jan gaan voor 
zo’n gelegenheid, zie ik ook niet zitten.” De kerk 

is de plek waar mensen samenkomen voor de doop, 
trouwen en overlijden en daarbij hoort ook het herdenken 
van de overledenen, samen met de parochiegemeenschap. 

In onderstaand overzicht vindt u de vieringen in onze paro-
chie rondom Allerheiligen en Allerzielen. U bent van  harte 
welkom.

Redactie Samen Onderweg

PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
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’s-HEERENBERG 
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O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

zondag 
1 november 
Allerheilligen 

15:30u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
M. Dijkman 

11:00u Euch. viering 
Allerzielen  
J. Jansen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
B. Aarsen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
J. Jansen 

  
11:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
L. Feijen 

maandag  
2 november 
Allerzielen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
J. Jansen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
B. Aarsen 

19:0 u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

09:00u Euch. viering 
J. Jansen en  
B. Aarsen 
 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Vrijwilligers 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. de Vreeze 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. Wiendels 

 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Th. Reuling 
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De Gabriëldag 2015 
Als	op	zondagochtend	om	08.00u	de	eerste	fietsers	zich	ver-
zamelen in ’s-Heerenberg is het weliswaar frisjes, maar de zon 
laat zich goed zien. Dat belooft een mooie dag te worden! 
Het fietsend lint van parochianen groeit uiteindelijk uit tot 
een	peloton	van	zo’n	40	fietsers	die	op	weg	gaan	naar	de	
Mariakerk in Didam. Het is goed dat daar voor hun plaatsen 
zijn gereserveerd, want de kerk loopt deze ochtend gestadig 
vol met parochianen vanuit alle geloofsgemeenschappen. 
Ook het koor en de misdienaars worden gevormd vanuit 
de geloofsgemeenschappen. Deze laatste zijn niet met lege 
handen gekomen. Zij hebben ‘puzzelstukken’ meegenomen 
die enige weken geleden persoonlijk door pastoor Jansen 
aan iedere geloofsgemeenschap apart zijn afgegeven. De 
vraag was om deze stukken te versieren, naar eigen inzicht, 

met kenmerkende elementen van de gemeenschap. Deze 
versierde stukken zijn voorafgaand aan de viering geplaats in 
een	grote	plaat	waarbij	alle	11	puzzelstukken	samen	de	paro-
chie De Gabriël vormen. Mooi  om te zien hoe zo, symbolisch, 
de parochie echt vorm krijgt!

Na de mooie viering en een gezellig koffiemoment in de tent 
naast de kerk is er een beroep gedaan op de kennis van de 
parochianen.	In	de	kerk	hingen	foto’s	van		11	orgels,	11	beel-
den	en	5	tuinen.	De	vraag	was	om	de	juiste	orgels	en	beelden	
bij de juiste kerken te plaatsen en de juiste tuin bij één van 
de vijf leden van het pastoraal team. Het was een drukte van 
belang en er werd volop onderling overlegd om te achterha-
len wat nou de juiste combinaties waren. Dit fanatisme werd 

Samen één parochie

Kindernevendienst

Een mooie viering
De engel Gabriël

Overleg tijdens het spel

Ken uw par
ochie-spel

Misdienaars uit alle 
geloofsgemeenschapp

en

Fietsend lint door de parochie

Ludieke act pastoraal team
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waarschijnlijk ook wel veroorzaakt door de aantrekkelijke 
prijzen die men kon winnen. Van een wandeling met Theo 
Reuling (derde plaats) en het nuttigen van zelfgemaakte jam 
tijdens een high tea met Margot Dijkman (tweede plaats) tot 
een	bezoek	aan	Kevelaer	inclusief	Kaffee	und	Kuchen	met	
pastoor Jansen en pastor Aarsen. Het was zeker niet een-
voudig, maar de drie winnaars slaagden er alle drie in meer 
dan	20	combinaties	goed	te	hebben!	Op	de	website	www.
parochiegabriel.nl kunt u de foto’s met de bijbehorende 
juiste antwoorden terug vinden. 

Terwijl er ondertussen werd genoten van een broodjeslunch 
maakte het pastoraal team zich op voor hun afsluitende 
komische act. De engel Gabriël werd er bij geroepen en we 

bevonden ons al snel in ‘hogere sferen’. En in die hogere sfe-
ren leerden we, met een kwinkslag, elke pastores wat beter 
kennen. Er kon hartelijk gelachen worden om de ‘creatieve-
ling’ (Margot Dijkman), de ‘reizende’ (Theo Reuling), de ‘eens 
per	jaar	fietsende’	(pastoor	Jansen)	en	‘de	man	met	chauffeur’	
(pastor Aarsen). De conclusie is dat deze mensen samen een 
prima team vormen die met plezier en veel inzet zich ten 
dienste stellen van de parochie De Gabriël. Een passende 
afsluiting van een mooie dag met een gezellige sfeer en 
veel parochianen, jong en oud. Mocht u het dit jaar gemist 
hebben? De traditie zet zich voort; de Gabriëldag vieren we 
jaarlijks op de laatste zondag van september. 

De engel Gabriël

Concentratie

Ook de kinderen vermaakten zich prima
De kerk was 

goed gevuld

Op weg naar het spel!

Koff ietijd met een 
praatje!

Overleg tijdens het spel

Met een beetje hulp van ‘boven’

Ken uw par
ochie-spel
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Ingroeien in geloof 

Kinderen	en	hun	ouders	vertrouwd	maken	met	onze	geloofstraditie.	Het	is	elk	jaar	opnieuw	een	mooie	en	boeiende	uitdaging.	
Hoe kunnen we ons geloof, en het sacrament van de eucharistie, de gebruiken en taal van de kerk verbinden met het leven van 
kinderen	en	hun	ouders	anno	2015?	

Vanaf dit schooljaar wordt de voorbereiding over een langere periode gespreid. Enerzijds verlicht dat de druk een beetje (het 
was veel in een korte tijd), anderzijds kunnen we zo aansluiten bij het kerkelijk jaar en daarmee de Eerste Heilige Communie in 
een breder kader plaatsen. Dat betekent concreet: we beginnen in oktober en gaan door tot na Pasen. Hopelijk kunnen we zo 
beantwoorden aan de vraag van ouders om hen te helpen meer kennis en inzicht op te doen. 

Eerste Heilige Communie in de Gabriëlparochie

Andere gedachten die meespelen bij de opzet van komend jaar:
•	 Eerste H. Communie, deelnemen aan de eucharistie is een levenskeuze. Het is kiezen voor Jezus en zijn weg, elke dag op-

nieuw. Deze keuze zal bijdragen aan je levensgeluk. Het maakt je vrij en geeft je zekerheid die van een andere orde is dan de 
wereldse. Om daar iets van te begrijpen is enige kennis van verhalen, van de taal en de gebruiken nodig en dat vraagt tijd en 
oefening; 

•	 Communie is vervolg op de doop, waar ouders hebben beloofd hun kind in geloof op te voeden. Het is een stap die samen is 
gezet en dat geldt ook voor deze stap, ouders en kind doen de communie. We vragen van beiden commitment om aan het 
geheel deel te nemen en bereidheid om geen toeschouwer te zijn, wel deelnemer;

•	 Geloven kun je niet alleen, je hebt er anderen voor nodig. Anderen hebben ook jou nodig. Iedereen kan een steentje bijdra-
gen. Om een idee te krijgen vragen we de communicanten voor een bepaalde periode een bijdrage aan de gemeenschap te 
doen door bijvoorbeeld misdienaar en/of koorlid te zijn.

Geef uw zoon of dochter nog vóór 10 november op
In september is, waar mogelijk, via de basisscholen de uitnodigingsbrief voor de ouderavond verspreid en half oktober zijn er 
informatieavonden	geweest	waarbij	u	uw	kind	definitief	heeft	kunnen	opgegeven.		Nog	niet	opgegeven?	Doe	dit	dan	vóór	10	
november.		Opgaves	na	10	november	schuiven	door	naar	volgend	schooljaar.	Mocht	u	geen	brief	ontvangen	hebben,	stuur	dan	
zo spoedig mogelijk een mail naar secretariaat@parochiegabriel.nl. Graag lezen we: de naam van uw kind, zijn/haar geboorteda-
tum, op welke school uw kind zit, uw adres en telefoonnummer. U krijgt dan van ons nadere informatie.

Pastoraal team
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i Van uw bestuur...

Een taak in de liturgie

10-Jarenplan gebouwen: het bestuurslid  ‘Gebouwen’  heeft samen met de gebouwenbeheerders van de geloofsgemeenschap-
pen een begroting gemaakt van de te verwachten onderhoudskosten van alle gebouwen van de Gabriëlparochie. Het bestuur zal 
de komende tijd op basis van deze begroting een toekomstvisie ontwikkelen.

Communicatie: het bestuur vindt het belangrijk, dat in alle communicatiemiddelen, zoals de website, lokale bladen en regionale 
weekbladen, maar ook in de communicatie vanuit de geloofsgemeenschappen, zichtbaar is dat de geloofsgemeenschap deel 
uitmaakt van de parochie Gabriël. Het bestuur zal daarvoor richtlijnen opstellen. Daarnaast bestaat de wens om in De Gabriël 
meer verdieping te brengen.

Kerkbalans: de	voorbereidingen	voor	de	actie	Kerkbalans	2016	zijn	inmiddels	gestart.	De	actie	‘Kerkbalans’		is	de	belangrijkste	
bron van inkomsten voor alle geloofsgemeenschappen en dus voor de hele parochie.

Evaluatie tarieven: de locatieraden is gevraagd hun ervaringen met de huidige tarieven aan het bestuur mede te delen. Het 
bestuur zal daarna in het halfjaarlijks overleg met de locatieraden bespreken of het beleid  ten aanzien van de tarieven moet 
worden bijgesteld.

Begroting 2016: op	basis	van	de	begrotingen	die	de	lokale	penningmeesters	opstellen,	zal	de	begroting	2016	voor	de	parochie	
Gabriël	worden	opgesteld	en	ter	goedkeuring	aan	het	bisdom	worden	gestuurd.		Daarnaast	kijken	we	ook	al	vooruit	naar	2017,	
waarbij het bestuur zich zorgen maakt over het oplopend tekort bij ongewijzigd beleid.

Kerkhoven: het bestuur zal  een toekomstvisie voor de komende jaren  ontwikkelen voor de kerkhoven;  we zullen o.a. kijken 
naar mogelijkheden voor meer keuzevrijheden, en hoe we de kerkhoven beter kunnen inrichten met betrekking tot toekomstig 
beheer en onderhoud.

Vluchtelingen: het pastoraal team en het bestuur bekijken hoe we als parochie ondersteuning kunnen bieden aan de nood van 
de vele vluchtelingen.

Bestuurslid vrijwilligersbeleid en personeelsbeleid: we hebben reeds een aantal parochianen voor deze bestuurstaak bena-
derd, maar helaas is het nog niet gelukt de vacature op te vullen. We zullen dus blijven zoeken naar een geschikt bestuurslid.

De parochie van de toekomst: het bestuur probeert bij de activiteiten die zij ontwikkelt en besluiten die zij neemt, zoveel mo-
gelijk te kijken naar de ‘parochie van de toekomst’: waaraan bestaat behoefte, wat hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we 
zoveel mogelijk voorzieningen in stand houden met de beperkte middelen die we hebben.

Overleg pastoraal team en bestuur: elk half jaar komen het pastoraal team en het bestuur bij elkaar om rond een thema van 
gedachte te wisselen. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe opzet van het Vormsel en de Eerste Heilige Communie. In de komen-
de maanden zal opnieuw een overleg plaatsvinden. 

In onze parochie komen 
we met regelmaat en op 
verschillende plekken 
bij elkaar om liturgie te 
vieren. Daar zijn diverse 
lectoren, lectrices en 
parochiële voorgangers 
bij betrokken. Naast dat 

deze mensen uiteraard zelf ook parochiaan en kerkganger 
zijn dragen zij diverse zondagen per jaar bij aan de vieringen.
Wanneer je een taak in de liturgie hebt is het goed om af en 
toe wat aan onderhoud te doen, dat wil zeggen met elkaar te 
kijken hoe het gaat, in dit geval met het lezen en bidden in 
de liturgie. Niet omdat het niet goed zou gaan, maar om met 

Bijeenkomst voor lectoren 
elkaar te kijken of het beter kan en of we met respect voor 
ieders eigenheid ook nog op één lijn zitten. Dat was de reden 
dat alle lectoren van de parochie Gabriël zijn uitgenodigd 
om twee bijeenkomsten bij te wonen om te oefenen in het 
lezen	en	bidden	in	de	liturgie.	Een	grote	groep	van	31	vrijwil-
ligers heeft één of beiden bijeenkomsten bijgewoond. 
Onder leiding van Andries Govaart, liturgist en begeleider 
van voorgangers in de liturgie, zijn er deze avonden veel 
handvaten aangeboden om het lectorschap nog beter te 
kunnen invullen. Het is mooi om te ervaren hoe anderen het 
invullen en hoe we op die manier van elkaar kunnen leren. 
Het waren inspirerende avonden!

Een lector van de parochie Gabriël



10										De	Gabriël			•		Oktober	2015

Adventsactie voor Togo

Jong geleerd is oud gedaan, een bekende uitspraak die zeker opgaat voor het zorgen voor 
jezelf, je lichaam, je gebit en wat je eet. Maar hoe leer je dat, als je ouders en leerkrachten er 
nauwelijks iets over geleerd hebben? De meeste mensen in het Afrikaanse Togo weten maar 
weinig over gezondheid. Van de zes miljoen inwoners heeft ongeveer de helft minder dan een 
dollar per dag te besteden. Over vitaminen en gezonde voeding nadenken gebeurt niet; ze 
eten het goedkoopste wat ze kunnen vinden dat de honger een beetje stilt. Ook de gezond-
heidszorg	laat	in	veel	gebieden	te	wensen	over.	Zo	zijn	er	maar	35	tandartsen	in	het	hele	land.

In	de	stad	Kpalimé	loopt	een	uniek	project:	een	schoolartsen-	en	consultatiebureaudienst	
voor de schoolgaande jeugd. De artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau leren 
kinderen, hun ouders en onderwijzers hoe ze gezond kunnen blijven. ‘Van alle kinderen in Togo 
is	80%	ziek.	De	helft	van	de	schoolgaande	kinderen	heeft	koorts.	Daar	lopen	ze	gewoon	mee	
door,	want	er	is	geen	dokter	in	de	buurt.	90%	van	alle	klachten	die	wij	zien,	komt	voort	uit	een	
gebrek aan kennis over voeding en hygiëne,’ aldus Jouke Schat van de stichting die dit project 
ondersteunt. ‘We proberen mensen te leren dat ze niet ziek hoeven te worden, dat de meeste 

problemen te voorkomen zijn.’
Adventsactie steunt het consultatiebureau drie jaar. In het eerste jaar lag de nadruk op het invoeren van EHBO op de deelnemen-
de scholen, een handenwasprogramma en het onderzoeken en behandelen van kinderen. In het tweede jaar zijn er tandenbor-
stels	en	tandpasta	uitgedeeld	op	55	basisscholen,	werden	de	gebitten	onderzocht	en	kleine	behandelingen	uitgevoerd.

Met de bijdrage van Adventsactie van dit jaar wil het consultatiebureau de kennis die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan 
bij hun uitvoerende werk, op grote schaal gaan delen door:
•	 onderwijzers van basisscholen en middelbare scholen op te leiden in het geven van lessen over voeding en gezondheid aan de 

kinderen;
•	 onderwijzers op te leiden in het herkennen van eenvoudige problemen bij kinderen en in het daarmee goed omgaan (uitleg/

voorlichting geven, doorverwijzen naar professionele hulpverleners waaronder ons centrum);
•	 ouders voorlichting geven over voeding en gezondheid van hun kinderen;
•	 kinderen voorlichting geven op school.

De	kosten	van	deze	voorlichting	voor	het	jaar	2015/2016	inclusief	het	schrijven	van	de	cursussen	worden	begroot	op	€	32.000,-.
Wilt u meer lezen en zien over dit project dan vindt u dit op de website van de Adventsactie. U kunt dit project steunen via de 
collecte	in	december	in	de	kerken	of	op	nr.	NL89INGB0653100000	ten	name	van	Adventsactie,	Den	Haag.	Van	harte	aanbevolen.	

M.O.V. van de Gabriëlparochie

Van de tafel van de MOV

Tijdens de vredesweek werd onderstaande tekst in onze Kerken aangeboden:

Raakt het ons of raakt het ons niet?

Met al die vreemdelingen tegenwoordig……
 Je voelt je niet meer thuis in je eigen land!
 Onze grenzen openzetten, zomaar iedereen binnenlaten….
 Een utopie!

Een vluchtelingengezin,
 in het leegstaand huis in de straat laten wonen….
 Kunnen wij nog gerust zijn?

Kunnen wij onze kinderen met hen laten omgaan,
ze leren ze er niets bij.
 Ze hebben altijd iets nodig….
 Ongevraagd en meestal ongewild vragen ze om asiel.
 Zij, die onze welvaart, onze veiligheid 
 en onze samenleving willen delen.
 Hebben zij er geen recht toe?
 God schonk ons de wereld om hem met iedereen te delen.

Durven wij aan de politiek te vragen:
‘sluit zorgvuldig de deuren, de grenzen”,
Dan zijn wij van dat probleem verlost.

Moeten we onszelf niet afvragen:
Van waar komen ze? Wie zijn ze?
Wat hebben ze meegemaakt?
Wat hebben ze moeten achterlaten?

Begrijpen we dan niet dat het Jezus zelf is,
voor wie als vreemde, als vluchteling, geen plaats was in de herberg?
Neen, er is nog niet veel veranderd en het is nog steeds 
moeilijk om het Evangelie van toen te lezen
met de ogen van nu. 

Gehoorapparaten gezocht

Ik ben al een tijdje bezig gehoorapparaten te verzamelen 
voor Togo. Veel kinderen hebben daar gehoorproble-
men	en	de	stichting	Kinderhulp	Togo	kan	deze	kinderen	
helpen met een gehoorapparaat. Ze hebben techniek en 
kennis in huis om alle gehoorapparaten geschikt te ma-
ken voor deze kinderen. Daarom uw medewerking om 
gehoorapparaten in te zamelen. Alle gehoorapparaten 
zijn welkom, gebruikt of nieuw. 

Diaken Theo Reuling ofs
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Triduüm: een warme ontmoeting
“Vooral	de	warmte	van	de	mensen	heeft	mij	getroffen”.	Aan	het	
woord is Agnes Huijbers, die dit jaar voor het eerst als voor-
vrouw van de werkgroep het Triduüm heeft georganiseerd. 
Twee dagen van ontmoeting en bezinning voor ouderen, 
zieken en alleenstaanden uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk bij 
Jan&Jan.	Gemiddeld	waren	er	115	deelnemers.	Een	groep	van	
17	vrijwilligsters	zorgt	voor	begeleiding,	natje,	droogje	en	een	
praatje als dat kan. “De vrijwilligsters zijn er niet alleen voor de 
doe-dingen, maar moeten ook de tijd nemen om even met de 
deelnemers te praten”.

Agnes kende het Triduüm tot vorig jaar nog niet. Ze werd 
benaderd om de werkgroep te gaan leiden, omdat haar voor-
gangster	Dini	Kluitman	na	7	jaren	het	stokje	wilde	overgeven.	
Vijf jaren geleden is Agnes met pensioen gegaan en vroeg zich 
toen af op welke wijze ze haar tijd wilde besteden. “Het moet 
wel wat toevoegen aan mijn leven. Niet alleen maar tijdvulling. 
Ik wil graag door wat ik doe verrijkt worden.” Agnes is geen 
onbekende in het vrijwilligerswerk. In het verleden heeft ze 
bijgedragen aan verschillende werkgroepen in de parochie. 
Momenteel verzorgt ze de financiële administratie van de 
Maria-Martinus geloofsgemeenschap in Didam. Daar komt dan 
nu de werkgroep Triduüm bij.

Ook dit jaar kende het Triduüm een rijk programma. Het 
thema was: ‘Met en voor elkaar’. Rond dit thema waren vierin-
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gen waarin de pastores en de dominee zijn voorgegaan en 
verschillende koren hun medewerking verleenden. Het Diem 
Team kwam vertellen over hun deelname aan Alpe d’HuZes 
en Schutterij St. Isidorus over hun zoektocht naar de invulling 
van dienstbaarheid naar de samenleving (zij telen  nu groente 
voor de voedselbank). Een muzikaal moment werd verzorgd 
door het duo ‘Two in balance’. Agnes vertelt: “Deze dagen 
kenden een afwisselend en ook interessant programma. Ik heb 
gemerkt dat dit de deelnemers heeft aangesproken. Ze vonden 
het fijn. Het was gezellig, er was bezinning, vermaak en aan-
dacht voor elkaar. Ze kunnen een dagje naar de stad of familie 
gaan, maar ze komen juist hier om deze dagen mee te maken. 
Het contact met de mensen heeft ook mij heel goed gedaan. 
Het contact met de mensen heeft mij heel goed gedaan. Hun 
dankbaarheid gaf mij een goed gevoel.” 

Aan het eind van de beide dagen heeft de werkgroep Triduüm 
nog nagepraat en daarbij afscheid genomen van Gerda 
Wenting.	Een	van	de	vrijwilligsters	die	al	meer	dan	20	jaren	
haar steentje heeft bijgedragen. Over deze werkgroep vertelt 
Agnes: “De vrijwilligers vormen samen een hechte groep die al 
jarenlang goed op elkaar ingespeeld is. Ik dacht nog even: gaat 
het mij lukken hier deel van uit te mogen maken? Maar geen 
enkel probleem. Van hen mag ik blijven.” 

Volgend	jaar	wordt	het	Triduüm	gehouden	op	12	en	13	sep-
tember.

Gezocht; vrijwilligers
Zonnebloem	Beek/Loerbeek	zoekt	voor	zogenaamde	1-op-1	activiteiten	vrijwilligers.	

Wij zoeken nog vrijwilligers die zich voor onze dorpsgenoten in willen zetten. 
Samen een wandeling maken, of gewoon een kopje koffie en een praatje, 

dit kunt U zelf invullen met uw gast.

Heeft u interesse ?      

U	kunt	contact	opnemen	met	Jacqueline	Kluitman	via	06	-	294	13	505
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Geachte colleges,
 
Het volgende willen wij gaarne onder uw aandacht brengen.
 
Eenieder ervaart elke dag weer de problematieken rond de mensen die massaal op de vlucht geslagen zijn, met name uit het totaal door 
oorlogsgeweld verscheurde Syrië. Hartverscheurende taferelen bereiken ons voortdurend via de TV en de dagelijkse  kantenkoppen. Wij 
hoeven dat hier niet verder uit te werken. De beelden spreken voor zich.
 
Politieke leiders in, met name Europa, zijn voortdurend in overleg om dit menselijk drama enigszins in beheersbare menselijke banen te lei-
den. De Paus heeft eveneens een dringende oproep aan de totale bevolking gedaan om deze, in grote nood verkerende mensen c.q. families, 
te helpen en op te nemen in onze gemeenschappen.
 
Onze samenleving kan niet afzijdig blijven toekijken. Wij als kerkgemeenschappen zeer zeker ook niet. Met “wij als kerkgemeenschappen” 
bedoelen wij de parochie H. Gabriël tezamen met de PKN-gemeenten van Didam, ’s-Heerenberg-Zeddam en Wehl. Ons werkgebied omvat 
de gemeente Montferland en delen van respectievelijk de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Zevenaar.
 
Het pastoraal team van de parochie H. Gabriël heeft dan ook gemeend de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en de werkgroepen Missie 
Ontwikkeling en Vrede (MOV) van de parochie én tevens de diaconieën van de PKN-gemeenten uit te nodigen voor gezamenlijk overleg op 
23 september jongstleden.
 
De deelnemers aan deze vergadering spreken zich unaniem uit voor volledige steun van onze gemeentelijke en kerkelijke overheden aan 
opvang van vluchtelingen in onze gemeenschappen.  

Dringend verzoeken zij de gemeentebesturen dan ook om, zowel immaterieel als materieel, alle ondersteuning te verlenen, bijvoorbeeld 
door het ter beschikking stellen van leegstaande gebouwen en  professionele opvang aldaar te regelen.
 
Wij als vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen zeggen toe dat wij alle mogelijke steun zullen verlenen aan de eerste opvang, 
begeleiding en het geven van mogelijke voorzieningen voor deze vluchtelingen. 
 
Wij vinden dat onze totale gemeenschap hier een enorme verantwoordelijkheid draagt om deze mensen, die op de vlucht zijn voor het 
onmenselijke geweld, weer een enigszins menswaardig bestaan te geven.
 
Wij vertrouwen erop dat U de nodige besluiten neemt of heeft genomen om een zo groot mogelijke opvang te realiseren. Wij staan klaar om 
U bij deze opvang te helpen.

Gezamenlijke kerken komen 
op voor vluchtelingen

Hoe leren asielzoekers die hier mogen blijven onze taal, onze gebruiken, onze waarden en onze normen? Wij kunnen ze daarbij 
helpen. Vluchtelingenwerk en de welzijnsstichtingen van de gemeenten hebben behoefte aan vrijwilligers die als een maatje 
met deze nieuwe medebewoners een tijdje willen optrekken. Of gezinnen die kinderen van deze statushouders uitnodigen om 
een middag bij hen te komen spelen. Iets voor jou? Het verrijkt en verbindt van beide kanten.

Eind september zijn op initiatief van de parochie H. Gabriël ver-
tegenwoordigers van de verschillende kerken bijeen geweest 
om te spreken over de vluchtelingenproblematiek. Het werd 
een boeiend gesprek waarin veel meningen werden uitgewis-
seld. Unaniem was men het er mee eens dat wij niet afzijdig 
konden blijven staan. Dit heeft geresulteerd in onderstaande 
brief die aan de verschillende gemeentebesturen binnen onze 
parochiegrens is verstuurd.
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In de vorige uitgave van De Gabriël stonden de plannen 
voor vernieuwing van het kerkinterieur beschreven. Met de 
uitvoering	daarvan	zijn	we	op	maandag	13	juli	begonnen.	
De banken werden losgemaakt van de vloeren en, voor de 
kopers die daarom gevraagd hadden, naar de gewenste maat 
ingekort. Daarna zijn de houten ondervloeren verwijderd, werd 
de ondergrond geëgaliseerd en de betonnen randen glad en 
recht bijgeslepen. De kerk was hierna gevuld met een dikke 
mist van stof! Het werk liep voortvarend en we lagen ruim voor 
op het schema.

Maar… toen bleken de zijmuren dermate smerig, dat ze niet 
fatsoenlijk meer schoon te krijgen waren en moesten we 
besluiten om ze te gaan schilderen. Niet alleen de muren, maar 
ook de aangrenzende plafonds / gewelven. Het grootste deel 

Nieuw interieur 
in de kerk van Nieuw Wehl 	  

van het schilderen liep gesmeerd, maar de gewelven aan de 
westkant zorgden voor problemen. Op menig plek kwam de 
nieuwe verflaag mèt de oude naar beneden! Nadat alles was 
geïmpregneerd, kwam ook dat uiteindelijk goed. Voor de twee 
voorste	gewelven	moest	er	een	hogere	steiger	van	zo’n	12	
meter gehuurd worden. Een paar vrijwilligers waren niet bang 
om op zo’n hoogte te werken en zo werd ook die klus geklaard. 
Na een week was het schilderwerk klaar.

Ondertussen was er een nieuwe ondervloer gelegd, werden 
alle kroonluchters in de garage afgestoft en gepoetst en de 
kapotte lampjes vervangen. Aan het eind van het traject werd 
de hele kerk grondig schoongemaakt en de vloerbedekking 
gelegd.	Alles	was	klaar	toen	op	31	juli	de	stoelen	kwamen.	
De stoelen zijn in een schuine opstelling geplaatst. Daardoor 
wordt de blik van de bezoeker automatisch meer naar het 
altaar gericht.  Bovendien ziet het geheel er zo vriendelijker uit. 
Ook is de afstand tussen de rijen ruim, zodat in- en uitlopen ge-
makkelijker gaat. Inmiddels hebben we al een aantal vieringen 
in de vernieuwde kerk gehad, waaronder de schuttersviering 
en een viering van Elver (FatimaZorg). De reacties zijn heel 
positief.

Met	de	hulp	van	20	vrijwilligers		is	het	gelukt	om	de	klus	bin-
nen drie weken te klaren. Als dank voor hun hulp zijn we op 
31	juli	met	die	vrijwilligers	uit	eten	gegaan.	Financieel	is	de	
interieuraanpassing mogelijk gemaakt door bijdragen van 
kerkbestuur, Rabobank Graafschap-Midden, Elver en Reuling 
Intervar, waarvoor wij hen dankbaar zijn.

Namens de Locatieraad van Nieuw-Wehl, 
Mientje Wanders

bedrijf	Van	Antwerpen	maakte	een	scherpe	offerte	en	er	kwam	
een schenking van een parochiaan, waardoor de werkzaamhe-
den konden beginnen. 

Vrijwilligers hebben in de perkjes op het plein grind en zand af-
gegraven, dat scheelde in de kosten. Het hoveniersbedrijf heeft 
bandjes gesteld en de perkjes aangeplant met verschillende 
planten, zodat er altijd wel iets bloeit. Bij de hoofdingang van 
de kerk zijn twee bloembakken geplaatst en op de linkerhoek 
van het plein een grote ronde bloembak. Er was nog één wens: 
te zijner tijd een boom op de hoek bij de ingang van de sacris-
tie. Deze week meldde zich een parochiaan, die een boom wil 
schenken!

En passant zijn de blauwwitte luiken van de dakkapellen op 
de kerk door vrijwilligers onderhanden genomen: er is tim-
merwerk verricht en ze zijn geschilderd. Dankzij de genoemde 
sponsoren, milde gevers en onze trouwe vrijwilligers hebben 
wij	weer	een	Kerkplein	dat	gezien	mag	worden!

Locatieraad geloofsgemeenschap St. Martinus, Wehl.

Wat begon met een aanvraag voor een bijdrage uit het 
Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap-Midden, heeft 
inmiddels	geresulteerd	in	een	prachtig	Kerkplein	in	Wehl.	
Mede dankzij Hermien Jansen Fotografie kwam er een goed 
onderbouwde presentatie tot stand, waarna de bijdrage door 
de Rabobank Graafschap-Midden werd toegekend. Hoveniers-

Een Kerkplein dat gezien 
mag worden! 	  
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Verslag van de kunst-tweedaagse 
naar Mainz
Na twee avonden over Marc Chagall zijn een aantal geïnte-
resseerden onder leiding van Margot Dijkman en Annette 
Melzer,	initiatiefneemsters	van	de	lezingen-avonden	Kunst	
en Religie, naar Mainz afgereisd om daar in de Stefanskirche 
de glas-in-loodramen van deze beroemde joodse kunstenaar 
te gaan bekijken. Met veel regen onderweg maakten we 
een tussenstop in Rüdesheim bij de  Abtei St. Hildegard. We 
maakten nog net het laatste stukje mee van de gebedsvie-
ring van de Benedictinessen. Hun gezang klonk ijl in deze 
grote abdij-kerk. Na deze dienst dwaalden we nog een tijd 
rond in de kerk met zijn prachtige schilderingen waarop 
Hildegard van Bingen staat afgebeeld.
 
Nadat we ons brood hadden opgegeten, vertrokken we 
tegen	13.00	uur	naar	Mainz.	Daar	werden	we	in	de	Stefanskir-
che opgewacht door een stadsgids. Hij vertelde wat Chagall 
in de ramen heeft verbeeld. Wat als eerste opvalt is de intens 
blauwe kleur van het glas in lood. Daarbinnen heeft de 
kunstenaar allerlei Bijbelse taferelen uit het oude en nieuwe 
testament afgebeeld in allerlei kleuren waar Chagall onder 
andere beroemd door is geworden. Wat deze ramen nog 
extra bijzonder maakt is dat hij als joods kunstenaar in een 
Duitse stad deze opdracht heeft gekregen en heeft aangeno-
men als gebaar van verzoening.

De tweede dag zijn we opnieuw naar de Stefanskirche ge-
gaan, ditmaal voor een korte meditatie. Van Margot hadden 
we een beschrijving gekregen met als hoofdthema: ‘Sta je 
aan de kant van het leven, gebruik je je talenten voor het 
goede of ben je gesloten voor Gods roepstem.’ Hoe vind je 
dit thema terug in de ramen? Hoe langer ik keek hoe meer ik 
zag. Ondanks de treurige joodse geschiedenis riepen deze 
ramen een gevoel van optimisme bij me op. De engel als 
boodschapper vaak in het wit en groot weergegeven; de 
boom met vogels teken van leven; koning David in het rood 
met zijn harp. Chagall is een verteller, ook de kleuren hebben 
betekenis. De ramen nodigen je uit na te denken over de 
vraag of je kiest voor het leven, de hoop, het uitzicht of sluit 
je je op in negativiteit.

Hierna konden we op eigen gelegenheid de tijd in de stad 
doorbrengen.	Om	14.30	uur	verzamelden	we	ons	voor	de	
terugreis. In Maria Laach was er een tussenstop, precies op 
tijd	om	daar	de	Vesper	bij	te	wonen,	samen	met	zo’n	20	Bene-
dictijner monniken. Met deze gezangen luiden zij de avond 
in, je word er rustig van.... Na rondgedwaald te hebben in de 
tuinen rondom het grote klooster en een bezoekje aan de 
kloosterwinkel keerden we huiswaarts. Het was een inspire-
rende reis, de sfeer onderling was fijn. Met dank aan Margot 
en Annette.

Feike Tiel Groenestege
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100 jaar Suitbertuskerk 
Stokkum feestelijk afgesloten
Na	een	jaar	van	feestelijkheden	werd	20	september	jongstleden	het	jubileumjaar	‘100	jaar	Suitbertuskerk	Stokkum’	gezamenlijk	
gesloten. Nog één keer werd er op bijzondere wijze aandacht geschonken aan een eeuw samen kerk zijn in het mooie Stokkum. 
In een woord van welkom werd Stokkum voorgesteld aan de familie van Sonsbeeck uit het Twentse Heino. Als directe nazaten 
van,	konden	zij	de	aanwezigen	vertellen	over	Pastoor	van	Sonsbeeck	welke	100	jaar	geleden	Kerk	en	Parochie	oprichtte.	
Ook	aanwezig	was	de	familie	Hebing,	kleinzoon	van	boer	Hebing	die	in	1914	zijn	bouwgrond	voor	een	christelijk	bedrag	
over deed aan de bouwpastoor van Stokkum.

In een volledig Latijns gezongen Hoogmis werd er teruggekeken naar alle evenementen van het feestjaar. Zo was er het koren-
festival met Internos, For Joy en kinderkoor Sing a Song in december en de mooie Mariaviering bij het kapelletje aan de bosrand. 
Ter	ere	van	het	kerkjubileum	werd	in	maart	‘Jesus	Christ	Superstar’	in	de	100	jarige	kerk	opgevoerd.	Een	prachtig	theaterstuk	
welke twee keer een uitverkochte voorstelling bracht.

Een	waarlijk	hoogtepunt	vond	plaats	op	17	mei.	Heel	Stokkum	en	omgeving	deden	de	Stokkumse	kerk	aan	voor	een	groots	
Jubileumfeest. Een dag van samen beleven voor jong en oud. Tijdens de afsluitingsviering sprak Stokkum haar grote 
dankbaarheid uit voor al deze mooie contactmomenten, dankbaar vooral ook dat Pastoor Nollen, onze eigen goede herder het 
jaar samen met ons mocht vieren. Samen met Pastoor Jurgen Jansen en Diaken Theo Reuling onderstreepten alle aanwezigen 
één	conclusie:	Hier	stopt	het	niet,	integendeel….	100	jaar	opbouw	betekent	samen	verder,	samen	werken	aan	ons	geloof.

U allen die als vrijwilliger actief is geweest, u allen die ons met uw bezoek heeft vereerd danken wij, hartelijk dank dat u er was, 
samen zijn wij de Gabriël Parochie, samen zijn wij de Suitbertuskerk Stokkum. Dank u wel!

Pastoor H. Nollen en Locatieraad Stokkum
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Op	zaterdag	7	november	is	er	weer	een	lampionnenoptocht	
vanuit	de	Schutterij	Sint	Martinus	in	Greffelkamp!	Alle	kinde-
ren (ook die nog niet naar school gaan) zijn van harte welkom 
om samen met ons in de lampionnenoptocht mee te lopen. 
De	samenkomst	is	om	16.30	uur	bij	het	schuttersgebouw	‘Ons	
eigen	ding’	in	Greffelkamp.	Om	16.50	uur	vertrekt	de	lampion-
nenoptocht	naar	de	Mariakerk.	Kinderen	mogen	ook	onderweg	
gezellig aansluiten met hun papa’s en mama’s om toch mee te 
kunnen lopen.

De	viering	begint	om	17.30	uur	en	duurt	tot	ongeveer	18.15	uur.	
Hierna lopen we met zijn allen weer terug naar het schutters-
gebouw	in	Greffelkamp.	Bij	terugkomst	staat	er	voor	iedereen	
iets te drinken klaar. De kinderen worden dan ongeveer een half 
uurtje vermaakt. Waarmee: dat blijft nog even een verrassing.
Na afloop is er voor elk kind nog wat lekkers om mee naar huis 
te nemen.

Wij hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn.

Vergeet niet om je mooie lampion mee te nemen! In de kerk zal 
voor de mooiste zelfgemaakte lampionnen nog een prijsuitrei-
king zijn.

Tot zaterdag 7 november!
Groetjes van de Sint Martinus commissie

Op zondag 22 november aanstaande  viert het Mariakoor 
haar jaarlijkse Ceciliafeest en wordt tevens het feit herdacht 
dat 50 jaar geleden het dameskoor van de huidige Martinus/
Mariageloofsgemeenschap  werd opgericht.

Het	dameskoor	werd	in	1965	door	Pastoor	Janssen	opgericht	
om door de week de rouw- en trouwdiensten te verzorgen. 
Daarnaast werden de weekendvieringen verzorgd, afwisselend 
met het herenkoor. De eerste jaren bestond er dus een dames- 
en	een	herenkoor.	In	1979	was	er	al	sprake	van	een	nauwe	
samenwerking; om tot een goede afstemming tussen de beide 
koren te komen vonden de bestuursvergaderingen gezamenlijk 
plaats. Immers beide koren streefden eenzelfde doel na, om 
op een goede muzikale manier de vieringen in de Mariakerk te 
verzorgen.

Het	heeft	daarna	nog	tot	1984	geduurd	voordat	er	van	een	
formele samenvoeging kon worden gesproken. In februari van 
dat jaar besloten de leden van de beide koren dat er van een zo 
nauwe samenwerking sprake was, dat de belangen van beide 

Sint Martinusfeest 
met lampionnenoptocht 	  

50-Jarig jubileum 
dameskoor Didam

koren door één bestuur moesten worden behartigd. Vanaf dat 
moment werd ook gekozen voor de naam van het huidige koor: 
het Mariakoor. Men repeteert en verzorgt de vieringen nog 
steeds met veel enthousiasme.

Er zijn nu nog twee dames die vanaf het begin lid zijn, te weten  
Toos	Bolder	en	Gerda	Loeters.	Zondag	22	november	wordt	
begonnen	met	een	H.	Mis	om	9.30	uur	in	de	Mariakerk.	Tijdens	
deze viering worden de jubilarissen, waaronder de twee eerder 
genoemde dames, de versierselen opgespeld. Na de dienst 
wordt de dag in besloten kring feestelijk voortgezet.

	  



ColumnColumn

Familieberichten 
Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 18 september 2015

Overleden
Didam
Bennie	Goorman		85	jr.,	Oldershove	Wehl
Henk	Teunissen		85	jr.,	Tesma	13
Truus	Coobs-	van	Ampting		78	jr.
Greet	Stinissen-	Jonker		85	jr.,	Sperwerstraat	4
Willemien	Kolkman-	Loeters		94	jr.,	Verheystraat	2-23
Jan	Wenting		76	jr.,	De	Plataan	93
Lien	Kraaijvanger-	van	Haeren		90	jr.,	Tesma	5
Hemmie	Engelsman		73	jr.,	Lockhorststraat	5/12
Loil
Diny	Jansen-	Peters		90	jr.,	Kloosterstraat	47

	  
	  

Op	24	en	25	oktober	verzorgt	Different	
Generations de laatste geloofsbelevenis 
van dit jaar. 

Het thema is ‘Elk afscheid is een nieuw be-
gin’. Of dat nu is van je werk, je school, een 
vriendschap, een relatie of … Er openen 
zich altijd weer deuren als je hoop houdt 
en vertrouwen hebt.

Graag	tot	zaterdag	24	oktober	19.00	uur	in	de	Mariakerk	in	
Didam	of	zondag	25	oktober	om	9.30	uur	in	de	OLV-kerk	te	Loil.

Het  duurt  nog  enige  weken voor we met de Adventsvespers 
in Didam beginnen, maar wij willen deze al wel bij u onder 
de aandacht brengen. Ze zullen plaatsvinden op de volgende 
zondagen: 
•	29	november
•	6	december
•	13	december
•	20	december
‘s	middags	van	17.00	-17.30	uur	in	de	Hervormde	Kerk	in	Didam.	

Er zullen bijbelteksten worden gelezen, er wordt gezongen en 
er is een korte meditatie. In deze drukke tijden zijn dit momen-
ten van rust en bezinning. De Oecumenische Taakgroep gaat 
de komende weken bezig met het thema en het zoeken van 
teksten en muziek. We hopen u ter zijner tijd welkom te mogen 
heten.
 
De  Oecumenische  Taakgroep  Didam

Modern

In deze wereld zijn er maar weinig dingen zo erg, dan 

wanneer je voor ouderwets of niet van deze tijd zijnde 

wordt uitgemaakt. Ook onze kerk heeft hier nogal last 

van. En dat terwijl onze bron van inspiratie, de bijbel, vol 

staat met verhalen die passen bij deze tijd, of misschien 

beter gezegd, bij alle tijden.

Denken we bijvoorbeeld maar aan het verhaal van de 

farizeeër	en	de	tollenaar	(	Lucas	18	).	De	meesten	van	

ons zullen dit verhaal wel kennen, de farizeeër die zich 

in de tempel tegenover God flink staat aan te prijzen en 

daar tegenover de tollenaar die beschaamd zijn hoofd 

buigt en hoopt dat God hem genadig zal zijn. Christus 

gebruikt hier mensen met beroepen die in die tijd veel 

voorkwamen en dus heel herkenbaar waren.

Voor wie het nieuws een beetje volgt, zal het niet zo 

moeilijk zijn om in de farizeeër een directievoorzitter van 

een grote bank, de directeur van een woningbouwcor-

poratie, een hoge directeur in de zorg of de president-

directeur va de NS te zien, allemaal zwaar overbetaalde 

functionarissen. Net als de farizeeër vinden zij het heel 

terecht dat ze zoveel verdienen,  of omdat ze het waard 

zijn of omdat ze er niets aan kunnen doen omdat de 

regels nu eenmaal zo zijn. Zo zien we dat er in tweedui-

zend jaar niet zoveel is veranderd. Er zijn nog altijd men-

sen die denken dat ze meer waard zijn dan een ander.

Het enige verschil is dat de hedendaagse farizeeërs hun 

uitspraken niet langer meer doen in de tempel of in de 

kerk. De tollenaars trouwens ook niet.

Groeten,

Derk
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Elk afscheid is 
een nieuw begin

Adventsvespers 
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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 

woensdag 
28 oktober 
 

          10:00u Euch. viering  
J. Jansen 

donderdag  
29 oktober 
 

      19:00u 
Mariaviering (slot)     

zaterdag  
31 oktober 
 

   19:00u Euch. viering 
J. Jansen    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen  

zondag 
1 november 
 

15:30u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
M. Dijkman 

11:00u Euch. viering 
Allerzielen  
J. Jansen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
B. Aarsen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
J. Jansen 

  
11:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
L. Feijen 

maandag  
2 november 
 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
J. Jansen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
B. Aarsen 

19:0 u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

09:00u Euch. viering 
J. Jansen en  
B. Aarsen 
 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Vrijwilligers 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. de Vreeze 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. Wiendels 

 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Th. Reuling 
 

zaterdag  
7 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. van Merm   

19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
17:30u Gebedsviering 
Martinusfeest 
L. Feijen 

17:30u Euch. viering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

zondag 
8 november 
 

 9:30u Euch. viering 
H. van Merm    

9:30u Com. viering 
St. Martinusfeest 
L. Feijen 

9:30u Euch. viering 
B. Aarsen    9:30u Euch. viering  

J. Jansen 

woensdag  
11 november 
 

     
18:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  

zaterdag  
14 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen   19:00u Com. viering 

Th.Reuling    17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze  

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

 

zondag 
15 november  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. Hendriksen 

11:00u Euch. viering 
J. Jansen  9:30u Euch. viering 

B. Aarsen 
9:30u Com. viering 
L. Feijen 

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

Th. Berendsen 

zaterdag  
21 november 
 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

  19:00u Gebedsviering 
Th. Reuling 

17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

  

zondag 
22 november 
 

  
11:00u Com. viering 
Ceciliafeest 
Th. Reuling 

  
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
B. Aarsen 

   
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

zaterdag  
28 november 
 

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

      17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze    

zondag 
29 november 
 

  11:00u Euch. viering 
J. Jansen    

9:30u Euch. viering 
J. Jansen    9:30uEuch. viering 

H. Hendriksen 

zaterdag  
5 december 
 

   19:00u Euch. viering 
H. van Merm    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
J. Jansen  

zondag 
6 december 
 

 9:30u Euch. viering 
J. Jansen 

11:00u Com. viering 
M. Dijkman  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest en 
afscheid vrijwilligers 
H. van Merm 

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

M. Dijkman 

 

 

PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 
 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

woensdag 
28 oktober 
 

          10:00u Euch. viering  
J. Jansen 

donderdag  
29 oktober 
 

      19:00u 
Mariaviering (slot)     

zaterdag  
31 oktober 
 

   19:00u Euch. viering 
J. Jansen    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen  

zondag 
1 november 
 

15:30u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
M. Dijkman 

11:00u Euch. viering 
Allerzielen  
J. Jansen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
B. Aarsen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
J. Jansen 

  
11:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
L. Feijen 

maandag  
2 november 
 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
J. Jansen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
B. Aarsen 

19:0 u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

09:00u Euch. viering 
J. Jansen en  
B. Aarsen 
 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Vrijwilligers 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. de Vreeze 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. Wiendels 

 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Th. Reuling 
 

zaterdag  
7 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. van Merm   

19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
17:30u Gebedsviering 
Martinusfeest 
L. Feijen 

17:30u Euch. viering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

zondag 
8 november 
 

 9:30u Euch. viering 
H. van Merm    

9:30u Com. viering 
St. Martinusfeest 
L. Feijen 

9:30u Euch. viering 
B. Aarsen    9:30u Euch. viering  

J. Jansen 

woensdag  
11 november 
 

     
18:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  

zaterdag  
14 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen   19:00u Com. viering 

Th.Reuling    17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze  

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

 

zondag 
15 november  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. Hendriksen 

11:00u Euch. viering 
J. Jansen  9:30u Euch. viering 

B. Aarsen 
9:30u Com. viering 
L. Feijen 

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

Th. Berendsen 

zaterdag  
21 november 
 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

  19:00u Gebedsviering 
Th. Reuling 

17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

  

zondag 
22 november 
 

  
11:00u Com. viering 
Ceciliafeest 
Th. Reuling 

  
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
B. Aarsen 

   
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

zaterdag  
28 november 
 

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

      17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze    

zondag 
29 november 
 

  11:00u Euch. viering 
J. Jansen    

9:30u Euch. viering 
J. Jansen    9:30uEuch. viering 

H. Hendriksen 

zaterdag  
5 december 
 

   19:00u Euch. viering 
H. van Merm    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
J. Jansen  

zondag 
6 december 
 

 9:30u Euch. viering 
J. Jansen 

11:00u Com. viering 
M. Dijkman  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest en 
afscheid vrijwilligers 
H. van Merm 

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

M. Dijkman 

 

 

PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 
 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

woensdag 
28 oktober 
 

          10:00u Euch. viering  
J. Jansen 

donderdag  
29 oktober 
 

      19:00u 
Mariaviering (slot)     

zaterdag  
31 oktober 
 

   19:00u Euch. viering 
J. Jansen    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen  

zondag 
1 november 
 

15:30u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
M. Dijkman 

11:00u Euch. viering 
Allerzielen  
J. Jansen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
B. Aarsen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
J. Jansen 

  
11:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
L. Feijen 

maandag  
2 november 
 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
J. Jansen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
B. Aarsen 

19:0 u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

09:00u Euch. viering 
J. Jansen en  
B. Aarsen 
 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Vrijwilligers 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. de Vreeze 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. Wiendels 

 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Th. Reuling 
 

zaterdag  
7 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. van Merm   

19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
17:30u Gebedsviering 
Martinusfeest 
L. Feijen 

17:30u Euch. viering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

zondag 
8 november 
 

 9:30u Euch. viering 
H. van Merm    

9:30u Com. viering 
St. Martinusfeest 
L. Feijen 

9:30u Euch. viering 
B. Aarsen    9:30u Euch. viering  

J. Jansen 

woensdag  
11 november 
 

     
18:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  

zaterdag  
14 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen   19:00u Com. viering 

Th.Reuling    17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze  

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

 

zondag 
15 november  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. Hendriksen 

11:00u Euch. viering 
J. Jansen  9:30u Euch. viering 

B. Aarsen 
9:30u Com. viering 
L. Feijen 

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

Th. Berendsen 

zaterdag  
21 november 
 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

  19:00u Gebedsviering 
Th. Reuling 

17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

  

zondag 
22 november 
 

  
11:00u Com. viering 
Ceciliafeest 
Th. Reuling 

  
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
B. Aarsen 

   
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

zaterdag  
28 november 
 

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

      17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze    

zondag 
29 november 
 

  11:00u Euch. viering 
J. Jansen    

9:30u Euch. viering 
J. Jansen    9:30uEuch. viering 

H. Hendriksen 

zaterdag  
5 december 
 

   19:00u Euch. viering 
H. van Merm    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
J. Jansen  

zondag 
6 december 
 

 9:30u Euch. viering 
J. Jansen 

11:00u Com. viering 
M. Dijkman  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest en 
afscheid vrijwilligers 
H. van Merm 

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

M. Dijkman 

 

 

19:00u Gebedsviering
Allerheiligen
Vrijwilligers

19:00u Gebedsviering
Vrijwilligers
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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 

woensdag 
28 oktober 
 

          10:00u Euch. viering  
J. Jansen 

donderdag  
29 oktober 
 

      19:00u 
Mariaviering (slot)     

zaterdag  
31 oktober 
 

   19:00u Euch. viering 
J. Jansen    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen  

zondag 
1 november 
 

15:30u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
M. Dijkman 

11:00u Euch. viering 
Allerzielen  
J. Jansen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
B. Aarsen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
J. Jansen 

  
11:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
L. Feijen 

maandag  
2 november 
 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
J. Jansen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
B. Aarsen 

19:0 u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

09:00u Euch. viering 
J. Jansen en  
B. Aarsen 
 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Vrijwilligers 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. de Vreeze 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. Wiendels 

 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Th. Reuling 
 

zaterdag  
7 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. van Merm   

19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
17:30u Gebedsviering 
Martinusfeest 
L. Feijen 

17:30u Euch. viering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

zondag 
8 november 
 

 9:30u Euch. viering 
H. van Merm    

9:30u Com. viering 
St. Martinusfeest 
L. Feijen 

9:30u Euch. viering 
B. Aarsen    9:30u Euch. viering  

J. Jansen 

woensdag  
11 november 
 

     
18:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  

zaterdag  
14 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen   19:00u Com. viering 

Th.Reuling    17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze  

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

 

zondag 
15 november  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. Hendriksen 

11:00u Euch. viering 
J. Jansen  9:30u Euch. viering 

B. Aarsen 
9:30u Com. viering 
L. Feijen 

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

Th. Berendsen 

zaterdag  
21 november 
 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

  19:00u Gebedsviering 
Th. Reuling 

17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

  

zondag 
22 november 
 

  
11:00u Com. viering 
Ceciliafeest 
Th. Reuling 

  
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
B. Aarsen 

   
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

zaterdag  
28 november 
 

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

      17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze    

zondag 
29 november 
 

  11:00u Euch. viering 
J. Jansen    

9:30u Euch. viering 
J. Jansen    9:30uEuch. viering 

H. Hendriksen 

zaterdag  
5 december 
 

   19:00u Euch. viering 
H. van Merm    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
J. Jansen  

zondag 
6 december 
 

 9:30u Euch. viering 
J. Jansen 

11:00u Com. viering 
M. Dijkman  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest en 
afscheid vrijwilligers 
H. van Merm 

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

M. Dijkman 

 

 

PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 
 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

woensdag 
28 oktober 
 

          10:00u Euch. viering  
J. Jansen 

donderdag  
29 oktober 
 

      19:00u 
Mariaviering (slot)     

zaterdag  
31 oktober 
 

   19:00u Euch. viering 
J. Jansen    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen  

zondag 
1 november 
 

15:30u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
M. Dijkman 

11:00u Euch. viering 
Allerzielen  
J. Jansen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
B. Aarsen 

 
9:30u Euch. viering 
Allerheiligen 
J. Jansen 

  
11:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

9:30u Com. viering 
Allerheiligen 
L. Feijen 

maandag  
2 november 
 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
J. Jansen 

 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
B. Aarsen 

19:0 u Gebedsviering 
Allerzielen 
M. Dijkman 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
L. Feijen 

09:00u Euch. viering 
J. Jansen en  
B. Aarsen 
 
19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Vrijwilligers 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. de Vreeze 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
R. Wiendels 

 

19:00u Gebedsviering 
Allerzielen 
Th. Reuling 
 

zaterdag  
7 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. van Merm   

19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
17:30u Gebedsviering 
Martinusfeest 
L. Feijen 

17:30u Euch. viering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

zondag 
8 november 
 

 9:30u Euch. viering 
H. van Merm    

9:30u Com. viering 
St. Martinusfeest 
L. Feijen 

9:30u Euch. viering 
B. Aarsen    9:30u Euch. viering  

J. Jansen 

woensdag  
11 november 
 

     
18:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  
19:00u Gebedsviering 
St. Maarten 
Vrijwilligers 

  

zaterdag  
14 november 
 

19:00u Euch. viering 
H. Hendriksen   19:00u Com. viering 

Th.Reuling    17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze  

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

 

zondag 
15 november  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. Hendriksen 

11:00u Euch. viering 
J. Jansen  9:30u Euch. viering 

B. Aarsen 
9:30u Com. viering 
L. Feijen 

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

Th. Berendsen 

zaterdag  
21 november 
 

19:00u Euch. viering 
J. Jansen   

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

  19:00u Gebedsviering 
Th. Reuling 

17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze 

19:00u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

  

zondag 
22 november 
 

  
11:00u Com. viering 
Ceciliafeest 
Th. Reuling 

  
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
J. Jansen 

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
B. Aarsen 

   
9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest 
H. van Merm 

zaterdag  
28 november 
 

19:00u Gebedsviering 
Ceciliafeest 
Vrijwilligers 

      17:30u Euch. viering 
R. de Vreeze    

zondag 
29 november 
 

  11:00u Euch. viering 
J. Jansen    

9:30u Euch. viering 
J. Jansen    9:30uEuch. viering 

H. Hendriksen 

zaterdag  
5 december 
 

   19:00u Euch. viering 
H. van Merm    17:30u Euch. viering 

R. de Vreeze  19:00u Euch. viering 
J. Jansen  

zondag 
6 december 
 

 9:30u Euch. viering 
J. Jansen 

11:00u Com. viering 
M. Dijkman  

9:30u Euch. viering 
Ceciliafeest en 
afscheid vrijwilligers 
H. van Merm 

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

M. Dijkman 

 

 



Redactie
Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeen-
schappen.	De	redactie	werd	gevormd	door	diaken	Theo	Reuling	ofs	(namens	het	pastorale	team),	Theo	Koning,	Anneke	Albers,	Maaike	Bolk,
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: dinsdag-woensdag-donderdag 
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. 


