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Voorwoord 

Met de H.Gabriël 
naar Lourdes
We gaan weer naar Lourdes met een zogenaamde ‘Lance-bus’ van 10 tot 18 mei 
2016. Het is een bus die aangepast is voor mensen met een beperking. Deze reis is 
bedoeld voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn of een lichte ondersteuning nodig 
hebben. Wij zorgen er weer voor dat er vrijwilligers meegaan, evenals een arts en 
verpleegkundigen. Ook gaat er iemand van ons pastorale team mee. Er kunnen met 
deze bus natuurlijk ook gezonde pelgrims mee. 

Met het vliegtuig
Net zoals afgelopen jaren willen we in 2016 ook weer een vliegreis naar Lourdes 
aanbieden en wel van 27 september tot 2 oktober. Onze eigen pastor gaat weer 
mee en we verblijven in Lourdes in een hotel. Iedereen kan mee, ook diegene die 
voor korte of langere afstanden gebruik maakt van een rolstoel. Als je in Lourdes 
gebruik wilt maken van een rolstoel mag je zelf iemand vragen om met je mee te 
gaan om te duwen. Heb je niemand die mee wil of mee kan, dan zorgen wij voor 
een rolstoelduw(st)er.

Het was dit jaar, net als voorgaande jaren, weer heel bijzonder en mooi om geza-
menlijk als parochie zo’n bedevaart mee te maken.

Iedereen wordt uitgenodigd en uitgedaagd om een van beide reizen met ons 
mee te maken, ongeacht de plaats waar je woont. 

Voor meer informatie en opgave voor beide reizen kunt U terecht bij:
Riet Visser Didam, contactpersoon parochie H.Gabriël, VNB reizen 06 – 537 69 840 
of e-mail rietvisser@chello.nl, Pastor Ben Aarsen (b.aarsen@parochiegabriel.nl) of 
Pastoor Jurgen Jansen (j.jansen@parochiegabriël.nl)

Riet Visser 

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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Als	je	Kerstmis	zegt,	dan	associeer	ik	dat,	naast	de	geboorte	van	het	kindje	Jezus,	
ook altijd met het woord vrede. Dat simpele woord, bestaand uit vijf letters, waar-
van blijkt dat het niet altijd meevalt dat te bereiken. Soms lijkt het wel of er juist 
in die donkere maanden dingen gebeuren die mijlenver verwijderd zijn van het 
woord vrede.  En wat staan we dan machteloos… Terwijl ik dit schrijf is de wereld 
opgeschrikt door aanslagen in onder andere Parijs. Een gevoel van saamhorigheid 
ontstaat, onder andere door blijken van medeleven op social media, maar ook 
door bekende gebouwen die wereldwijd in de kleuren van de Franse vlag worden 
belicht. 

Maar wat doet dit met ons persoonlijk? Want het is niet te ontkennen dat het iets 
met ons doet. Als ik naar mezelf kijk wil ik mijn gevoel omschrijven als bezorgd. 
Ik zeg het hardop, bezorgd. Soms bekruipt me een gevoel van angst, maar dat is 
precies wat mensen met deze aanslagen willen bereiken. Dus ik blijf hardop zeggen 
dat ik bezorgd ben. Ik kan niet begrijpen hoe mensen dit elkaar aan kunnen doen. 
Maar ik hoop dat met een beetje respect en verdraagzaamheid we in staat zijn om 
allemaal naast elkaar te leven. 

Kerstmis	is	daarvoor	een	mooie	gelegenheid,	of	je	het	nou	vanuit	je	geloof	viert	
of	niet.	De	Kerstgedachte	kennen	we	allemaal,	de	sfeer	op	straat,	de	warmte,	het	
samen zijn. En daar ligt het begin van een wereld waar mensen naast elkaar staan 
in plaats van tegenover elkaar. Gun elkaar de warmte, de ruimte en bouw samen 
verder aan de wereld waar we zo zuinig op moeten zijn. Dat is wat ik ons allemaal 
toe	wens.	Ik	wens	u	en	uw	naasten	een	vredig	Kerstfeest.

Augustine van Ree
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Licht in het donker
Je moet het donker in durven gaan. Daar klinkt de bood-
schap van vrede en licht. Je hoort die niet in Jeruzalem. Waar 
mensen leven in welvaart en boven hun stand, daar is geen 
plaats voor dat pasgeboren kind. Daarom bazuinen de enge-
len het uit aan de herders in het veld. Zij leefden weg van de 
bewoonde wereld. Zij hadden geen stand op te houden; ze 
hadden niets te verliezen. Herders, wakende onder de blote 
donkere hemel,  die de hardheid van het bestaan kenden. 
Hen wordt een boodschap van vrede en toekomst aange-
zegd.

 Voor mensen die het voor de wind gaat, die nergens anders 
oog voor hebben, is deze boodschap nauwelijks te verstaan. 
Voor hen spelen er andere belangen. Ze leven meer in het 
hier en  nu, in het hebben en bewaren. Alleen als je niets te 
verliezen hebt, dan is er die boodschap. God laat zich dan pas 
zien, als je even weerloos wordt als dat kind van Bethlehem. 
Of anders gezegd: God komt er voor jou, niet als een hemelse 
macht, maar als een kind. God wordt hulpeloos en klein, 
zodat we eigenlijk niet om Hem heen kunnen. We zullen door 
de knieën moeten gaan, anders kijk je over Hem heen. 

De herders in het veld stonden open voor dat nieuwe licht. 
Daarom moeten wij misschien ook wel het veld in trekken. 
Misschien klinkt de boodschap van het licht wel het duide-
lijkst, als we inzien hoe donker en duister ons leven soms is. 
Zelf heb ik dat het sterkst ervaren rond het sterven van mijn 
moeder. Het was even of alles donker en duister werd. Maar 
juist in die pijn, die je samen voelt, groeit iets nieuws. Midden 
in de duisternis van dood en verdriet, groeit er nieuw licht. Wij 
noemen dat Licht, God, Leven, Liefde. Het is even kwetsbaar 
en weerloos als een kind, maar ook even kostbaar en toe-
komstgericht.

Kerstmis	vieren	is	opnieuw	stilstaan	bij	die	geboorte.	Zoals	de	
engelen ons verkondigen: heden, vandaag, nu, dit moment is 
u een Redder geboren: Christus de Heer. Het is vandaag dat 
kind in ons weer geboren laten worden. Of anders gezegd: 
Kerstmis	vieren	is	vandaag	dat	kind	een	plaats	geven	in	ons	
leven, in onze wereld. Het is vandaag kiezen voor kleine en 
weerloze mensen en ook zeggen, dat wijzelf die mensen zijn.

Dat is geloven in de menswording van God, ook vandaag. 
Blijven zoeken, met volharding en met kracht. Het licht van 
Kerstmis	schijnt	ook	in	de	duisternis	van	ons	leven,	van	onze	
wereld. Het loont de moeite om te blijven zoeken, om te 
blijven zien, al is het maar even.

Een	zalig	en	gezegend	Kerstfeest!

Pastoor Jurgen Jansen 

Carolviering
Op zaterdag 12 december 19.00 uur in de Mariakerk te Didam en op zondag 20 december 10.00 uur in de Protestantse 
kerk Didam zal een Carolviering gehouden worden. Deze traditie komt uit Engeland en heet: ‘Festival of Nine Lessons and 
Carols’. In 1918 is men er in het Engelse Cambridge mee begonnen. Daar is het sindsdien een jaarlijks terugkerend gebeu-
ren.	Hier	is	het	voor	de	derde	keer	dat	we	dit	als	voorbereiding	op	het	Kerstfeest	doen.	De	Carolviering	is	een	gebedsvie-
ring die is opgezet rond negen lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Het vertelt het verhaal vanaf de zondeval, de 
belofte van de Messias en tot de geboorte van Jezus Christus. Hier tussendoor worden door koor en kerk liederen gezon-
gen die de gelezen tekst nog eens benadrukken. Bekende en minder bekende liederen zullen klinken en zoals overal in 
de wereld waar deze vieringen worden gehouden zal de dienst beginnen met: Once in Royal David’s City. Vertaald in het 
Nederlands zingen wij dan: Uit het duister hier gekomen...
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Van uw pastores…
1. De afgelopen periode is er in de geloofsgemeenschappen van Wehl en Nieuw-Wehl gesproken over de toekomst van de 

Sacramentsprocessie. Het worden spannende tijden. Maar in beide geloofsgemeenschappen is er geloof en durf om deze 
momenten van het uitdragen van het geloof te behouden;

2. Op 25 november heeft het pastoraal team een dag gesproken over het pastoraal beleidsplan 2015-2020. Eén ding is helder: 
we gaan voor netwerken van katholiek leven in onze parochie. Met daarin meer nadruk op de inhoud van ons geloof. Wat 
geloven wij? De parochie van de toekomst kent een aanbod en vormen voor alle generaties; 

3. Er hebben in de maand november – december gesprekken plaats gevonden in de geloofsgemeenschappen van Loil, Wehl en 
Zeddam over het vervolg van de impulsavonden; 

4. Eind november is het weekendrooster van 1 januari – 1 juli 2016 gedeeld met de geloofsgemeenschappen;
5. Pastor Ben Aarsen verzorgt één viering op zaterdag en één viering op zondagmorgen. Hij is daarin beschikbaar voor de 

gehele Gabriëlparochie; 
6. Afgelopen periode hebben de functioneringsgesprekken met de leden van het pastoraal team plaatsgevonden; 
7. Pastoraal werkster Margot Dijkman is een van de initiatiefnemers voor een iconententoonstelling in de kerk van Didam  en 

‘cursus’ iconen schilderen. Ze houdt u op de hoogte (zie ook pagina 7 van deze Gabriël). Wellicht iets voor u? 
8. In de adventstijd hebben een aantal kind/ouder momenten plaatsgevonden als voorbereiding op de Eerste Heilige 
 Communie. Mooie momenten van geloof en ontmoeting;
9. In onze Gabriëlparochie hebben in de afgelopen tijd in vele geloofsgemeenschappen Ceciliafeesten en vrijwilligersavonden 

plaatsgevonden. Wij danken allen, zonder onderscheid, voor hun inzet voor de geloofsgemeenschap; 
10.	 De	pastores	en	de	vele	vrijwilligers	in	de	parochie	hebben	zich	voorbereid	op	de	komende	feestdagen	van	Kerstmis.

Uw pastores wensen u van harte een zalig Kerstfeest en een gezegend en vreugdevol 2016!

Van uw pastores...i

Jaar van Barmhartigheid

Gebedsvieringen oudjaar

Op 8 december opende paus Franciscus in Rome dit Heilig jaar door tijdens de openingsplechtigheid de 
Heilige Deur van de Sint Pieter te openen. Op vele plaatsen in Rome en elders in de wereld zijn Heilige 
Deuren geopend om het begin van het Jaar van Barmhartigheid te vieren. Ook in ons bisdom. Deuren 
die uitnodigend openstaan om de pelgrims in Rome en gelovigen overal ter wereld binnen te laten om 
stil te worden en de nabijheid van de Barmhartige God te ervaren.

Dat klinkt mooi en voor u misschien wel (te) vroom en denkt u: “Nou, daar heb ik niets mee”. Toch wil ik u 
uitdagen eens even stil te staan en even na te denken over barmhartigheid en de open deur. Misschien 
is het wel goed bij onszelf te beginnen. Staat onze deur ook uitnodigend open voor onze medemens 
of……? “Ik kan toch niet iedereen binnenlaten? En met die zogenaamde goede vriend heb ik het wel ge-
had. En die… die kan ik niet meer volgen.” En dan nog maar niet te spreken over de vooroordelen en ons 
spreken over vluchtelingen, gescheiden mensen, psychiatrische patiënten, homo’s en welke groep of mens dan ook. Zonder ooit 
een woord gewisseld te hebben, is vaak ons oordeel over anderen heel onbarmhartig en is onze deur met een klap dichtgeslagen.

“Wees barmhartig zoals mijn Vader barmhartig is”, zegt Jezus ons (Lc 6,36). Bij God staat de deur altijd open, uitnodigend, mis-
schien voor je gevoel op een kier, maar nooit op slot of zwaar vergrendeld. We zijn uitgenodigd door de deur naar binnen te gaan, 
er zijn geen papieren voor nodig of een wachtwoord of zo, maar wel de oprechte wil je in te zetten voor vrede en recht voor alle 
mensen, om jouw aandeel te leveren voor een betere wereld. Daar is lef voor nodig en geestkracht. Ik wens ons allen die geest-
kracht toe om zo goed als God te zijn.

Pastor Ben Aarsen

Alhoewel onze parochie De Gabriël geen Heilige Deur heeft die in het kader van het Jaar van Barmhartigheid is geopend, 
willen we tijdens de gebedsvieringen in de eigen geloofsgemeenschappen  op oudjaarsavond toch stil staan bij deze ‘open 
deur’. Een viering op de grens van oud naar nieuw, op de grens van vandaag naar morgen. Het afgelopen jaar is gebleken 
dat vele deuren niet altijd voor iedereen zijn geopend. Misschien ook wel onze eigen deur? Een mooi moment om in het 
kader van het Jaar van Barmhartigheid, én als goed voornemen voor het nieuwe jaar, eens te kijken of onze eigen deur 
vanaf morgen ook open kan. De open deur naar de toekomst…
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Christenen en moslims hebben 
eenzelfde basis
Als ik Mohammed naar zijn religie vraag, nog voordat ik 
zijn naam weet, geeft hij aan dat hij moslim is. Dit verrast 
mij, want ik had voor dit interview een christen verwacht. 
Misschien wel des te nieuwsgieriger vraag ik hem naar zijn 
verhaal.

Mohammed is nu ruim een jaar in Nederland. Hij komt met 
zijn gezin, echtgenote Alaa en dochtertje Mira van 18 maan-
den, uit Syrië. Toen de situatie voor hen daar gevaarlijk dreig-
de te worden zijn ze op weg gegaan naar het veiliger Europa. 
Vier weken lang zijn ze onderweg geweest. 
Door Noord-Afrika naar Libië, met een 
bootje de Middellandse Zee over 
naar het eiland Lampedusa en 
daarna door naar Neder-
land. “Die oversteek 
met de boot was echt 
gevaarlijk. Twaalf 
uren lang zit je in 
die boot op het 
water en hoop 
je angstig dat 
het goed 
zal gaan. 
Gelukkig is 
het goed 
gegaan”, ver-
telt hij. Sinds 
een half 
jaar zijn ze 
zogenaamde 
statushouders. 
Ze hebben 
een voorlopige 
verblijfsvergun-
ning voor vijf jaren. 
Als de toestand in Syrië 
weer normaal is moeten ze 
terug. En dat wil hij ook graag. 
“We hebben daar alles achterge-
laten en willen graag zo snel mogelijk 
weer terug om het land en ons bestaan daar 
opnieuw op te bouwen.” “Ik had daar een baan in de marke-
ting van cosmetica, we hadden een eigen huis en familie om 
ons heen. Dat alles is daar gebleven. Vooral de familie en de 
onderlinge bezoekjes met hen missen wij.”

De tijd die ze in Nederland zullen zijn willen ze goed beste-
den. Ze willen graag werken, maar de taal is op dit moment 
een groot probleem. Daarom zijn ze nu druk met taallessen 
op het Graafschapcollege in Doetinchem. Mohammed gaat 
er vier keer per week op de fiets vanuit ’s-Heerenberg naar 
toe. Alaa doet dat met de bus. Tijdens het interview is Alaa 
afwezig, want zij is juist dan in Doetinchem voor de taalles. 
Dat hij nog niet aan het werk kan, valt Mohammed zwaar. 

Gelukkig vraagt de taalles de nodige tijd en kan hij wat vrij-
willigerswerk doen als vertaler en tolk. Welk geloof iemand 
heeft speelt voor Mohammed geen rol. “Ik kom uit een 
situatie in Syrië waarbij christenen en moslims elkaars beste 
vrienden zijn. Wij nodigden onze christelijke vrienden uit bij 
onze	feesten	en	wij	feestten	met	hen	mee	als	het	Kerstmis	
was. Die situatie tref ik hier ook aan. Vooral in de hulp die 
mensen elkaar geven, ongeacht de herkomst.” Hij vertelt over 
een buurman, die net als hij als vluchteling hier is gekomen 
en in een mum van tijd door alle buren van de spullen werd 

voorzien om zijn woning in te richten.

Elke vrijdag probeert hij naar de 
moskee te gaan, meestal in 

Emmerich. Het houden 
van de ramadan in 

Nederland was hem 
wel zwaar gevallen. 

“De tijd tussen 
zonsopgang en 

zonsondergang 
is hier toch 
uren langer 
per dag dan 
in Syrië en 
als je dan 
vast, niets 
eet en niets 

drinkt, dan is 
dat best lang 

in een warme 
zomer als dit 

jaar.” Hij voegt 
er aan toe dat 

het zich afsluiten 
van verleidingen in 

de ramadan voor hem 
ook moeilijk was. Door het 

warme weer liep iedereen 
heel luchtig gekleed op straat en 

daar wilde hij eigenlijk niet op letten en 
naar kijken. “De moslims die hier geboren en 

opgegroeid zijn, die zijn daaraan gewend. Maar voor mij was 
het enorm confronterend en onwennig.”

Als kerstgedachte geeft hij mee dat hij en Alaa ontzettend 
dankbaar zijn voor alle hulp die ze gekregen hebben. Dat 
geldt ook voor de hulp die Nederlanders momenteel aan alle 
nieuwe vluchtelingen geeft. “Uiteindelijk staan christenen en 
moslims dicht bij elkaar. De profeet wees ons op de histori-
sche rol van Maria en Jezus voor moslims en dat bindt ons 
aan elkaar. Laten we daarom gelukkig met elkaar zijn.”

Diaken Theo Reuling ofs
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Nieuwe Nederlanders: 
maatje gezocht

Vervolg impulsavonden

“Beter een goede buur dan een verre vriend”. Een spreekwoord dat niet zonder reden is ontstaan. Als het gaat om de dagelijkse 
gezelligheid en om een helpende hand die je even nodig hebt, dan heb je het meest aan goede buren. Het fenomeen ‘de buurt’, 
zoals we dat eeuwenlang kenden, staat onder druk. Toch blijkt het ook in onze tijd nodig.

Dit geldt vooral voor de nieuwe Nederlanders. Asielzoekers die toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven. Zij 
krijgen een woning, leren de Nederlandse taal en de beginselen rond waarden en normen. Maar daarmee is de integratie nog 
lang niet ten einde. Die vormt zich in de praktijk. Hoe werkt alles in het dorp, in de stad? Hoe gaan de mensen met elkaar om en 
wat wordt van mij verwacht? Hoe werkt het in de supermarkt en gebruik ik de juiste woorden? Dit lijken simpele vragen, maar 
voor iemand die nieuw is kunnen dat serieuze problemen zijn.

Als wij hen daarbij kunnen helpen werkt dat twee kanten op. Zij kunnen beter integreren en het contact vormt ook hun mening 
over de plaats waar hun toekomst ligt. Wij leren van de verscheidenheid in onze samenleving en de inbreng vanuit aan andere 
cultuur. Voor een goede toekomstige samenleving zijn daarmee de nieuwe én de ‘oude’ Nederlanders gebaat.

Willen wij zo’n goede buur zijn? Er is behoefte aan. Mensen die een tijdje willen meelopen met een persoon of een gezin. Of hen 
helpen om iets te leren, een klusje doen. Het vraagt wat tijd, hoeveel bepaalt u zelf, maar het verrijkt enorm. Neem contact op 
met Vluchtelingenwerk Oost Nederland als u in de gemeente Doetinchem iets wilt betekenen en met de Stichting Welcom voor 
de gemeente Montferland. Van harte aanbevolen en zeker in deze tijd een noodzakelijk werk van barmhartigheid (Matteüs 25). 
De gezamenlijke kerken doen deze oproep zodat eenieder bij zichzelf de vraag kan stellen wat hij of zij kan betekenen.

De afgelopen jaren hebben we nadrukkelijk stil gestaan bij de buitenkant van onze geloofsgemeenschappen. Het bestuur en het 
team heeft een ronde gemaakt met zogenaamde impulsavonden. Daarbij is vooral stilgestaan bij de financiën, het vrijwilligers-
korps en de betrokkenheid. In de komende ronde  zal meer naar de binnenkant gekeken worden, zowel van de geloofsgemeen-
schap als van haar leden. Voor de geloofsgemeenschap gaat het dan om antwoorden op vragen als: wat is onze bezieling, hoe 
ziet onze toekomst er uit, waar ligt onze kracht? Voor de individuele leden komt dat eigenlijk neer op de vraag: waar geloof ik in?

Om te bepalen hoe we de toekomst in gaan is het belangrijk deze vragen te beantwoorden. Daarvoor zullen in elke geloofsge-
meenschap gespreksrondes worden gehouden. Met behulp van een projectbegeleider en het pastoraal team zal de locatieraad 
dit opzetten, waarna de gehele gemeenschap wordt uitgenodigd om deel te nemen. We beginnen in Zeddam, Loil en Wehl. Over 
een half jaar zullen de volgende geloofsgemeenschappen aan de beurt zijn.

Met de antwoorden krijgen we een beeld hoe we als geloofsgemeenschap de toekomst in kunnen gaan. Dat kan qua omvang en 
activiteiten heel beperkt maar ook heel ruim zijn, met alles daar tussenin. Deze gespreksronde moet dat duidelijk maken. 

Het pastoraal team

Vacature
De Parochiële Caritas Instelling (PCI)  H. Gabriël is het onderdeel van de parochie H. Gabriël dat zich bezig houdt met de 
zorg voor de mensen in nood. Dit kan materiële, geestelijke of financiële nood zijn. Tevens zet de PCI zich in voor groepen 
mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken zoals ouderen, alleenstaanden, zieken en gehandicapten.

We zijn op allerlei gebied in onze parochie bezig om projecten op te zetten c.q. te ondersteunen waarmee deze mensen 
geholpen worden. Tevens houden we ons bezig met de nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeenten wat betreft de 
zorgteams en buurtcoaches en de gevolgen die de veranderingen hebben op de inwoners binnen onze parochiegrenzen.

We zoeken iemand die ons PCI bestuur wil komen versterken en die deze portefeuille op zich wil nemen en wil meeden-
ken hoe onze zorg voor de kwetsbare doelgroepen ingericht of verbeterd kan worden.  We zoeken een man/vrouw die 
geïnteresseerd is in de maatschappelijke vraagstukken en die op de hoogte is van wat er gebeurt in de wereld om ons 
heen. Hij/zij is gemotiveerd om namens het PCI bestuur parochiebreed bij overleggen en projecten betrokken te zijn.

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande oproep voor deze vrijwilligersfunctie? Dan kunt u zich wenden tot het 
secretariaat van de PCI via pci@parochiegabriel.nl.

PCI bestuurslid maatschappelijke aangelegenheden
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Ingroeien in geloof
In de laatste twee weekenden van november hebben zo’n 110 communicanten en hun 
ouders deelgenomen aan de eerste activiteit in het catecheseproject rond de eerste H. 
Communie. We hebben stil gestaan bij de Advent. De kinderen hebben een eenvoudige 
adventskalender gemaakt, spelletjes gedaan en een wens opgeschreven. Tegelijkertijd 
hadden de ouders een eigen programma. Tot slot hebben ze samen  een adventskrans 
gemaakt voor thuis. Waar mogelijk zullen de communicanten bij de gezinsvieringen met 
Kerstmis	een	eigen	rol	of	taak	hebben.	In	het	nieuwe	jaar	gaan	we	door	met	hen	meer	
vertrouwd te maken met onze geloofstradities. Natuurlijk maakt het rondje kerk daar 
deel van uit. Verder zullen we met ouders en kinderen proberen de betekenis van de 40 
dagentijd te ontdekken en het Paasfeest. Daarnaast zijn er nog bijeenkomsten voor de 
kinderen. Zo hopen we ze stap voor stap te helpen ingroeien in ons geloof.

zaterdag 5 maart     
zaterdag 19 maart     

zaterdag 2 april
zaterdag 16 april     
zaterdag 30 april

Telkens van 
10.00 tot 15.00 uur

Locatie: Gabriëlparochie,
 Raadhuisstraat 1a, Didam

Kosten	€ 210,- p.p., incl. icoonplank, 
verf, koffie, thee  en broodje. 

Kwasten	zelf	meenemen	of	kopen	
bij dhr. Bentert (marterhaar  € 47,50)

Aantal deelnemers maximaal 15 
op volgorde van inschrijving.
Uiterste datum inschrijving: 

Maandag 18 januari 2016

Vormsel, doorgroeien in geloof

Cursus Iconen schilderen

Begin november hebben de vormelingen hun vijfde activiteit gehad. In twee groepen zijn 
we met een aantal ouders een weekend op kamp geweest. We waren te gast in ‘onder de 
panne’. Dat is het jongerengebouw bij het klooster van de paters Dominicanen in Huissen. 
Daar was alle ruimte om elkaar beter te leren kennen door buiten Stratego te spelen, 
door op zolder onder meer een kussengevecht te houden en door met 40 vormelingen 
aan tafel vers gebakken pannenkoeken te eten. Er was een rondleiding door en om het 
gebouw en we werden uitgenodigd bij een van de kloosterlingen aan wie de vormelin-
gen	alles	mochten	vragen	en	dat	deden	ze	dan	ook!	In	de	kapel	hebben	we	een	vesper	
mee gevierd en op zondag de eucharistie. Vormelingen waren misdienaar en deden de 
voorbede, die we de avond daarvoor gemaakt hadden. In dat alles was er ook ruimte 
om onderdelen van het project te doen. We stonden stil bij verhalen uit de Bijbel en 

vroegen	ons	af:	wat	betekent	het	voor	mij	dat	God	van	mensen,	van	mij	houdt?	Kracht	van	
de Geest, wanneer heb ik die gevoeld? Wanneer kon ik iets wat ik niet had verwacht? Waar verlang ik naar in mijn 

leven? Wat vind ik heel belangrijk? Wat doet er toe? Vergeving, wat zegt mij dat? Het was voor iedereen, de vormelingen, de 
ouders die het kamp begeleiden en de pastor een intensief weekend, waar velen heel positief op terug kijken. Vormelingen die 
bij vertrek nog gezegd hadden geen zin te hebben, vertelden bij thuiskomst dat ze het leuk gehad hadden. We gaan nu op naar 
de volgende activiteit de kerstmarkt bij Elver.

Iconen zijn geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods en andere heiligen en van bijbelse verhalen. Ze worden met 
een speciale techniek - doorgaans op hout - volgens vaste voorschriften en regels geschilderd. Het maakt daarbij niet uit door 
welke	schilder	en	in	welke	tijd	ze	geschilderd	zijn	(en	nog	steeds	worden!).	Iconen	worden	dan	ook	niet	met	de	naam	van	de	
schilder gesigneerd. Een icoon is van alle tijden en blijft overal en altijd herkenbaar voor iedereen.

Leden	van	de	Oecumenische	Werkgroep	van	de	Gabriëlparochie	in	Didam	en	de	PKN	Didam	organiseren	in	voorjaar	van	2016	
voor de liefhebbers een cursus Icoon schilderen. Vanaf 5 maart 2016 zijn er 5 bijeenkomsten waarin de deelnemers zelf een 
icoon schilderen. Dit alles onder leiding van icoonschilder Jos Bentert uit Nieuw Deurningen. U kunt zich inschrijven bij 
m.dijkman@parochiegabriel.nl of dsmelzer@gmail.com.

Op  12 april is er een lezing over iconen door dhr. Paul Brenninkmeijer gevolgd door een tentoonstelling van de beroemde icoon-
kunstenaar Wasili Wasin. In de volgende uitgave van De Gabriël meer hierover. 

Margot Dijkman - Annette Melzer - Trudi Boelee

Vormselweekend

Eerste Communie-b
ijeenkomst
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i Van uw bestuur...
Takenpakket pastor Ben Aarsen: Nu het weer de goede kant op gaat met de gezondheid van pastor Ben Aarsen, hebben we in 
overleg het takenpakket vastgesteld. Pastor Aarsen zal  twee weekendvieringen verzorgen. We willen er nogmaals op wijzen, dat 
pastor Ben gehaald en gebracht moet worden door de geloofsgemeenschap waar hij voorgaat. Daarnaast zal hij werkgroepen 
begeleiden en geloofsgesprekken leiden zoals  ‘Geloven Nu’  en de oecumene gespreksgroep (samen met dominee Gijzel). Ook 
het jongerenpastoraat en ‘een luisterend oor bieden’ in persoonlijke gesprekken blijven tot het takenpakket behoren. Uitvaarten 
zal pastor Aarsen in principe niet meer doen.  
Kostenbesparingen: Samen met de locatieraden probeert het bestuur de kosten voor de Gabriëlparochie zo veel mogelijk 
te beperken. Daarom hebben we besloten over te stappen op een VoIP telefoonsysteem, wat naast de kostenvoordelen ook 
een aantal andere voordelen heeft.  Ook door het gezamenlijk inkopen van energie kunnen we een betere prijs krijgen. Te-
vens hebben we de verwarmingsinstallaties laten inventariseren en de resultaten daarvan bieden ook nog mogelijkheden om 
het energieverbruik te beperken. Energiekosten zijn een hoge kostenpost voor de geloofsgemeenschappen, dus dit zal zeker 
voordelen op kunnen leveren. Verder zijn we  nog bezig met de verzekering van onze gebouwen, om te kijken hoe we de hoge 
kosten daarvoor kunnen verlagen. De kostenbesparingen zullen niet voor alle geloofsgemeenschappen even hoog uitvallen, 
maar de totale besparing voor de Gabriëlparochie is aanzienlijk.  De moeilijkheid bij deze processen is en blijft de communicatie. 
Het bestuur realiseert zich, dat het ons niet altijd lukt om alle locatieraden gelijktijdig te informeren. Uiteraard zullen we blijven 
proberen dit te verbeteren. 
10-Jarenplan gebouwen: Zoals in de vorige De Gabriël vermeld, heeft het bestuur een 10-jarenplan opgesteld voor het onder-
houd van onze gebouwen. Op basis van dit plan, zal de parochie de komende 10 jaar ca. € 1.000.000,- nodig hebben om de ge-
bouwen te onderhouden, waarbij nog geen rekening is gehouden met evt. renovatie (vernieuwing/verbetering) en/of restauratie 
(in oude toestand herstellen). Dit is voor onze parochie een grote financiële last. Het bestuur zal met het oog op ‘de parochie van 
de toekomst’  moeten bekijken hoe we  hiermee om moeten gaan. 
Evaluatie tarieven: In 2015 hebben we verschillende tarieven ingevoerd voor kerkelijke diensten. Voor de parochianen die, 
meestal	via	de	actie	Kerkbalans	of	een	andere	gift,	minimaal	€ 75,- kerkbijdrage aan hun geloofsgemeenschap betalen, gel-
den de normale tarieven. Het bestuur is van mening, dat het fair is om aan parochianen die geen kerkbijdrage betalen, hogere 
tarieven in rekening te brengen. Mocht u hierover informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap. De locatieraad zal u graag verder hierover informeren.   
Kerkbalans:	In	januari	zal	de	jaarlijkse	actie	Kerkbalans	weer	plaatsvinden.	De	locatieraden	zullen	u	dan	informeren	over	waar-
aan de bijdrage van de parochianen is besteed. Wij wijzen u nog graag een keer op de mogelijkheid om uw kerkbijdrage op te 
geven bij uw belastingaangifte. Tegenwoordig hoeft u daarvoor geen akte meer op te laten maken bij de notaris. De penning-
meester van uw geloofsgemeenschap zal u graag verder helpen. Via het secretariaat kunt u contact met haar of hem hierover 
opnemen. 
Faciliteren van diverse activiteiten: Zoals toerusting lectoren, nieuwe vormen Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel en 
het vervolg op de impulsavonden. Voor deze activiteiten stelt het bestuur financiële middelen ter beschikking voor materialen 
en om, indien nodig, externe begeleiding.

Nieuwe tarieven 2016
Misintentie € 8,50 
Doopviering € 45,- 
Eerste Communie € 45,- 
H. Vormsel € 45,- 
Gezongen Huwelijksviering € 350,- 
Gezongen Jubileumviering € 270,- 
Jubileum tijdens een viering € 70,- 
Verhuur van kerkgebouw dagdeel € 410,- 
Alleen avondwake € 270,- 
Avondwake en/of uitvaartviering, begrafenis € 390,- 
Avondwake en/of uitvaartviering, crematie € 470,- 
Begrafenis, zonder uitvaartviering € 320,- 
Crematie zonder uitvaartviering € 360,- 
  
Voor het gebruik van de rouwkapel / mortuarium gelden ta-
rieven zoals aangegeven op de website van de betreffende 
geloofsgemeenschap.

Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar. Verlengingen worden aangegaan voor een periode van 10 jaar. Indien 
er niet wordt verlengd, zal de grafsteen worden verwijderd. Het grafrecht is inclusief grafdelven en bijdrage onderhoud kerkhof. 
Voor Stokkum geldt een korting van € 190,- omdat het grafdelven extern gebeurd. Bij verlenging en bijzetting wordt er gekeken 
of er in het verleden geld is betaald voor het verwijderen van de grafsteen. Is dat niet het geval, dan wordt er bij bijzetting of ver-
lenging € 150,- extra in rekening gebracht. Deze genoemde tarieven gelden voor zogenaamd ‘essentieel bijdragenden’. Voor alle 
‘niet-essentieel bijdragenden’ gelden, met uitzondering van het tarief voor de misintenties, dubbele tarieven. 

Graf enkelbreed, eerste bijzetting, 1 of 2 diep € 1.155,-
Tweede bijzetting € 955,-
Verlengen grafrecht voor 10 jaar € 408,-
Reserveren enkelbreed 10 jaar € 330,-
 
Graf dubbellbreed, eerste bijzetting € 1.355,-
Tweede bijzetting € 955,-
Verlengen grafrecht voor 10  jaar € 433,-
Reserveren dubbelbreed 10 jaar € 590,-
 
Kindergraf	 € 530,-
Verlengen kindergraf per jaar € 25,-
 
Columbarium of urnenkelder per inleg € 700,-
Verlengen columbarium of urnenkelder per jaar € 35,-
 
Uitstrooien urn zonder bijzijn van voorganger € 65,-
Uitstrooien urn in bijzijn van voorganger € 130,-
Gedachtenisplaatje strooiveld is per geloofsgemeenschap geregeld
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Geef om jouw kerk, 
geef aan jouw kerk

Als	de	actie	Kerkbalans	zich	weer	aandient	dan	denken	we	
veelal: ‘O ja, de kerk. Die moet blijven.’ We maken trouw geld 
over om het gebouw in stand te houden. Maar niet alleen 
het gebouw kost geld. Pastor Ben Aartsen zegt het in de 
begeleidende brief, die u in januari in de brievenbus krijgt 
met mooie woorden: ‘Heel helder blijft dat we absoluut niet 
zonder uw bijdrage kunnen. Ook om ervoor te zorgen dat 
we de rijke traditie voortzetten. We moeten inzetten op de 
kennis van geloven. Dat zullen we ons eigen moeten maken. 
Vaardigheden ontwikkelen om aan ons geloof woorden 
te geven waarmee we dat geloof kunnen verspreiden. We 
hebben een begin gemaakt met een nieuwe voorbereiding 
op eerste H. Communie en H. Vormsel. Ook starten we in de 
gemeenschappen met impulsavonden en onderzoek naar 
de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. Op die manier 
hopen we midden in de samenleving te blijven, zichtbaar en 
bereikbaar te zijn voor u en voor de vele zoekende mensen’, 
aldus pastor Aartsen. 

Het gaat dus niet alleen om het kerkgebouw, maar ook om 
het werk in dat gebouw, om het zo maar eens te zeggen, om 
het pastorale team en haar taken gefinancierd te kunnen 
krijgen. Hij schrijft verder, namens zijn collega’s: ‘Ja, daarvoor 
is heel veel geld nodig. We willen dus naast de vaste uitgaven 
voor onroerend goed en alles wat daarmee samenhangt, 

heel graag investeren in mensen. Daarom een oproep om 
ook dit jaar de actie kerkbalans (als het kan) royaal te geden-
ken.’

Eigen betekenis
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de 
een is het dat markante gebouw in ons dorp, voor de ander 
een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar je viert 
en rouwt, waar je rust zoekt of tot bezinning komt. Waar 
je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een 
kaarsje aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek 
waar je kunt ontmoeten. Zondags, maar ook door de week. 
Op	hoogtijdagen	zoals	Pasen,	Pinksteren	en	Kerstmis.	Maar	
ook bij de processie, carnaval en schutterij vervult de kerk 
haar bindende rol. De kerk is een gemeenschap met mensen, 
die er voor elkaar is, op belangrijke momenten in ons leven, 
maar ook op een doodgewone doordeweekse dag. Die mo-
menten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt 
op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. 
Jouw kerk - Uw kerk kost geld. De erediensten, vieringen, 
activiteiten, de verwarming en verlichting, personeelskos-
ten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die 
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en 
vele anderen welkom te blijven heten. Daarom is er de actie 
Kerkbalans.

Geef
Uw eigen kerk, jouw kerk, is erg geholpen met een financiële 
bijdrage.	Daar	gaat	het	om	bij	Kerkbalans.	Daarom	valt	die	
brief van pastor Ben Aartsen in de tweede helft van januari 
op de mat. En informatie waar uw bijdrage precies voor no-
dig is. Geef je om jouw eigen kerk, geef dan aan jouw eigen 
kerk. De kerk is meer dan het gebouw. De boodschap van Je-
zus Christus is er te horen, een boodschap die bezieling geeft 
aan het leven van elke dag. Die ons leert hoe met elkaar door 
het leven te gaan. De kerk inspireert. Geef die inspiratie door. 
Geef	van	17	tot	31	januari	aan	de	actie	Kerkbalans.

Belastingvoordeel
Een	fiscale	tip:	u	kunt	uw	bijdrage	aan	Kerkbalans	als	
periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf 
jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan 
bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken 
van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te hou-
den met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) 
en het maximum van 10 procent van het verzamelin-
komen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel 
op.	De	actie	Kerkbalans	is	een	gezamenlijke	actie	van	
vijf kerkgenootschappen: al 23 jaar.

Pastor Aarsen: ‘Wij 
kunnen niet zonder 
uw bijdrage om de 
rijke traditie van 
ons geloof voort te 
zetten.’
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Adventsactie steunt betere voeding 
voor kinderen in Togo

De Adventsactie steunt in 2015 een project van de Stichting 
kinderhulp Togo dat tot doel heeft om de kinderen in dit 
West-Afrikaanse land te leren gezond en gevarieerd te eten. 
Bijna de helft van de kinderen in dit land heeft bloedarmoe-
de en veel kinderen hebben een groeiachterstand. Dat komt 
door verkeerd eten: te weinig eiwitten, want die zijn duur; te 
weinig groente en fruit, teveel igname (yamswortel) die wel 
de honger stilt maar weinig bouwstoffen voor het lichaam 
geeft. De Griekse arts Hippocrates zei het al: laat uw voeding 
uw medicijn zijn. Als je gevarieerd en voldoende eet, ben je 
veel sterker en word je niet snel ziek. En je kunt beter leren 
op school. Maar de kinderen weten vaak niet hoe ze verstan-
dig moeten eten. En dat het helemaal niet duur hoeft te zijn.

Het project begint met het voorlichten van moeders met 
baby’s en kinderen tot drie jaar. Dat gebeurt op de manier 
waarop in Nederland het consultatiebureau dat doet maar 

Vastenaktie 2016
Deze keer richten wij onze aandacht naar het campagneland Oeganda. Het thema voor 2016 is:  Water, bron van alle 
leven. Wij weten hoe belangrijk water is, vooral voor ons bestaan als mens. De betekenis van het water in ons geloof is 
heel rijk. Het wijst ons op de Heilige Geest. Voor deze campagne vragen we om inspiratie, zoals de Geest leven gevend is. 
We vragen weer om, zoals elk jaar, de Vastenaktie met nieuw élan tot een echte actie te maken en hopen zo met inspiratie 
het koninkrijk van God vorm te geven.

Vastenwandeling 2016
De Vastenwandeling 2016 zal worden gehouden op zaterdag 13 februari 2016 in Zeddam. Om 13.30 uur start de wande-
ling bij de Oswalduskerk en gaan we door de Montferlandse bossen. Om 14.45 uur zijn we weer terug voor een kop 
koffie/thee Om 15.30 uur sluiten we af met een vesperviering. Wij hopen dat het aantal deelnemers net zo groot, zo niet 
groter, is dan vorig jaar.

dan aangepast aan de situatie in Togo. Er zijn op dit moment 
zo’n 400 moeders ingeschreven. Die krijgen les in gevarieerd 
en verstandig eten geven aan hun kinderen. In groepjes van 
15 krijgen ze ook kookles. Ze leren bijvoorbeeld over sorgho 
dat veel ijzer bevat en heel makkelijk op de markt te kopen 
is. En over soja dat veel goedkoper is dan vlees en vis en 
toch ook veel eiwit bevat. De bladeren van de moringaboom 
bevatten ook veel ijzer en de bladeren van de néré- boom 
bevatten zo ongeveer alle bouwstoffen die het lichaam 
nodig heeft. Zo kun je in Togo met weinig geld toch 
gevarieerd eten.

In de volgende fase van het project gaan we op de basis-
scholen alle onderwijzers van groep zeven en acht lesgeven 
in voeding en ook de vrouwen die eten klaarmaken om in de 
pauzes aan de kinderen te verkopen. Op die manier leiden 
we ruim 200 onderwijzers op en 400 vrouwen. Die gaan ver-
volgens met lesmateriaal van ons aan de kinderen voedings-
les geven. We bereiken daarmee ongeveer 3000 kinderen. In 
de derde en laatste fase gaan we het programma ook uitrol-
len op middelbare scholen bij onderwijzers en leerlingen. En 
daarna gaan we naar andere steden in Togo.

 Jouke Schat werkt mee aan dit project en hij zal hierover iets 
vertellen in de adventsviering op 20 december om 9.30u in 
Didam en om 11.00u in Zeddam.

U kunt het project volgen op de website van de stichting: 
www.kinderhulp-togo.nl. En u kunt meedoen door uw gift 
in de collecte in de kerk of door over te maken op rekening 
NL 89 INGB 0653 100000 ten name van Adventsactie, Den 
Haag. Een mooie daad tijdens de voorbereiding op de komst 
van het kindje in de kribbe.
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Strooiveld op het kerkhof van Wehl

Kerstinzameling
voor voedselbanken

Jarige pastor 
De Vreeze: bedankt!

Op ons parochiekerkhof ligt al enkele jaren een strooiveld. 
Tot voor kort was het niet meer dan een stuk gras met een 
herdenkingszuil. Afgelopen zomer werd het idee geopperd 
om het strooiveld meer aandacht te geven.  Enkele mensen 
maakten een plan met een kostenplaatje. Het plan kreeg bijval 
en doordat vrijwilligers het wilden uitvoeren bleven de kosten 
beperkt; er hoefde alleen materiaal aangeschaft te worden. 
De vrijwilligers hebben heel hard gewerkt om het plan uit te 
voeren	vóór	Allerzielen	en	dat	is	gelukt!	Bij	de	zuil	staan	twee	
muurtjes, waar ter zijner tijd eventueel naamplaatjes aan 
bevestigd kunnen worden. Ook staat er een bankje, gemaakt 
van hetzelfde materiaal als de muurtjes. Rond het strooiveld 
zijn jonge cypressen geplant. Al met al weer een knap staaltje 
vrijwilligerswerk,	waarvoor	onze	hartelijke	dank!				

Locatieraad geloofsgemeenschap St. Martinus, Wehl

In het afgelopen jaar waren de voedselinzamelingsacties van de diverse gemeenschappen in de parochie Gabriël een doorslaand 
succes. De voedselbank heeft haar voorraad kunnen aanvullen en daarmee heel veel mensen gesteund in hun moeilijke bestaan. Het 
aantal	mensen,	dat	noodgedwongen	gebruik	maakt	van	de	voedselbank,	wordt	helaas	steeds	groter.	In	de	aanloop	naar	Kerstmis	
2015 willen we graag weer een beroep op u doen om levensmiddelen beschikbaar te stellen voor dit zeer goede doel.

U kunt de levensmiddelen inleveren in:

Het parochiecentrum van Nieuw Wehl (Nieuw Wehlseweg 18) op maandag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag 
17 december van 19.00 tot 20.00 uur.

Het parochiecentrum van Wehl	(Kerkplein	4)	op	maandag	14	december		van	18.30	tot	20.00	uur	en	op	woensdag	16	december	van	
09.30 tot 11.30 uur.

In de geloofsgemeenschappen Kilder, Braamt, Zeddam, ’s-Heerenberg, Stokkum, Beek, Nieuw-Dijk, Loil en Didam in de kerk-
portalen op vrijdag 18 december van 17.00 tot 18.00 uur. De kerkportalen zijn dan open en vrijwilligers van de voedselbank zullen 
dan kerstpakketten en andere giften aannemen. 

De pakketten gaan zo snel mogelijk naar de voedselbanken, waar ze verder verwerkt zullen worden. Wanneer u niet in de gelegen-
heid bent om levensmiddelen te brengen naar één van de kerken, maar wel iets voor de Voedselbank wilt geven, dan kunt u even-
tueel een bedrag overmaken. Dit is ook zeer welkom, immers, wekelijks moet er een groot aantal pakketten samengesteld 
worden. Het rekeningnummer van de Voedselbank Doetinchem is NL 54 RABO 0110436008 en van de 
Voedselbank Montferland is NL 20 RABO 0155003658.

Zondag 8 november heeft pastor De Vreeze  zijn 93ste verjaar-
dag gevierd.  Na de eucharistieviering was er koffie met gebak 
in de kerk. Het was een gezellige drukte en de pastoor  heeft er 
erg van genoten. Dankbaar dat hij dit nog mag meemaken en 
hopend dat hij gezond mag blijven.  Hij wil daarom  iedereen 
bedanken voor de komst, felicitaties en prachtige cadeaus.
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’t Ni-je Geluud

Kerst een nieuw begin, 
nieuwe hoop!

Wie zijn wij? Wij zijn het koor ‘t Ni-je Geluud uit Braamt. Wij 
hebben op dit moment 15 enthousiaste leden. Uniek aan ons 
koor is dat wij een uitgebreid combo hebben. Ons repertoire 
is heel divers:  van Afrikaanse liederen tot popsongs. Iedere 
dinsdag repeteren wij van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk van 
Braamt. In Braamt verzorgen wij ook circa één keer per maand 
een eucharistieviering. Daarnaast hebben we ook optredens 
in bijvoorbeeld zorginstellingen, zingen op braderieën, enz. 
Afgelopen maart hebben wij een groot concert gegeven in het 
Barghse Huus. Nu zijn de voorbereidingen al begonnen voor 
begin 2018 als het koor 25 jaar bestaat. 

Misschien	bent	u	wel	ons	nieuwe	enthousiaste	lid!	Voor	meer	
info: tnijegeluudbraamt@gmail.com of bel 0315 – 32 70 24.

Nu wij dit schrijven (6 nov.) zijn de dagen weer korter. We zijn 
meer binnen en proberen het daar gezellig te maken. 
De Sinterklaas en kerstspullen liggen alweer

We	gaan	weer	op	weg	naar	Kerstmis,	het	feest	van	verbon-
denheid, van gezelligheid, van éénheid met elkaar, als gezin, 
familie, gemeenschap. Het geeft dan ook een gevoel van 
betrokkenheid, van erbij horen, van samenzijn. Het feest van 
de geboorte van het kind roept gevoelens op van vertede-
ring, van eensgezindheid, van één grote familie.

Maar: waarom kunnen we die gevoelens niet vasthouden, 
stralen we die verbondenheid, die eensgezindheid, het 
samen gemeenschap zijn, niet altijd uit? Moeten we ons niet 
vaker de vraag stellen: waarom ben ik lid van die kerk, waar-
om doe ik dit vrijwilligerswerk eigenlijk? Een terechte vraag, 
zeker omdat er grote organisatorische veranderingen zijn 
geweest. Parochies zijn samengevoegd tot één grote nieuwe 
parochie. De oude parochiebesturen werden locatieraden. 
Kerken	werden/worden	gesloten.	Allemaal	zaken	die	menig	
katholiek diep hebben geraakt en er zal in de komende jaren 
nog veel veranderen omdat we nu eenmaal te maken heb-
ben met krimp in belangstelling en meedoen en krimp in 
financiën. Geen leuk vooruitzicht. 

Ook wij als geloofsgemeenschap hebben met deze zaken te 
maken. Tegelijkertijd is er ook veel positiefs te melden over 
onze kerk, ook in Braamt. We hebben in samenspraak met de 
gebouwenbeheerder van de parochie Gabriël herstelwerk-
zaamheden mogen en kunnen uitvoeren voor wat betreft 
waterafvoer, dakgoten, enz., om lekkages tegen te gaan. We 
hebben de trap naar de ingang opnieuw kunnen uitvoegen 
en de steunberen. We hebben buiten het schilderwerk weer 
kunnen opfrissen, het dak van de urnenmuur vervangen en 

in de winkels voor de ‘mooiste tijd’ van het jaar. 
Helaas geldt dat niet voor iedereen. Ook in onze 
parochie hebben we te maken met ziektes, verlies van dierba-
ren, armoede, eenzaamheid en noem het maar op.... Toch wen-
sen wij iedereen vrede op aarde. De volgende tekst vonden we 
daar mooi bij: 

Vrede brengen met kerst

vrede brengen
is liefde ontvangen
vrede verspreiden
is warmte aannemen
vrede geven
is geluk voelen
vrede in handen
is blijdschap in harten
want een lichtje is sterker
dan alle duisternis in de wereld

Nu weet u een beetje wie wij zijn, maar wie bent u? Graag 
willen wij met u kennismaken en hopen u te zien tijdens de vie-
ring op 1e kerstdag om 10.30 uur in de kerk van Braamt. Wees 
welkom allemaal. Tot slot wensen wij iedereen een fijn en zalig 
Kerstfeest	en	een	gelukkig	2016.

Hartelijke groeten van de dirigent en de leden van het koor ‘t Ni-je 
Geluud

	  

	  

binnenkort zal ook in de kerk het voorste gedeelte opnieuw 
worden gesausd. Als kerkganger zonder speciale inbreng, en 
zeker als niet, of af en toe bezoeker, bent u zich misschien dat 
niet altijd bewust, maar er wordt achter de schermen heel 
veel werk verzet. 

En dan is er nog die grote groep vrijwilligers die allerlei hand- 
en spandiensten verrichten. Voor de kerk, het kerkhof, de tui-
nen om de kerk, de koren, lectoren, misdienaars en acolieten, 
het verzorgen van het secretariaatswerk, de kerk schoonhou-
den, enz. De locatieraad en ook het bestuur van de Gabriël-
parochie doen hun best de voorwaarden te scheppen dat al 
dit werk in goede samenhang gedaan kan worden en kan 
blijven bestaan. Maar dat kan niet door een paar mensen 
opgebracht worden, daar hebben we de verbondenheid, de 
éénheid met elkaar, het zich één gemeenschap voelen voor 
nodig. Als we onze geloofsgemeenschap willen behouden 
dan	moeten	we	de	Kerstgedachte	continue	uitdragen,	dan	
moeten we de verbondenheid vasthouden, de eensgezind-
heid uitstralen en blijk geven van het samen gemeenschap 
zijn. Hoe meer mensen daarin daadwerkelijk willen meegaan, 
hoe beter we zullen slagen om onze kerk voor onze geloofs-
gemeenschap te behouden. 

Laten we in verbondenheid met elkaar het kerstfeest vieren, 
en	niet	alleen	op	24	en/of	25	december,	maar	laat	de	Kerstge-
dachte	altijd	met	ons	zijn.	Een	zalig	Kerstfeest	voor	u	allen!

Namens de pastor en de locatieraad Braamt
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Kinderen komen met plezier naar de kerk

De	kinderwoorddiensten	(KWD)	worden	tegenwoordig	goed	bezocht.	Na	ruim	een	jaar	zijn	er	bij	elke	dienst	tussen	de	10	en	
16 kinderen te tellen dit schooljaar.  De kindervieringen van een half uurtje voor de allerjongsten worden als zeer waardevol 
beschouwd en worden door zowel kinderen als ouders met enthousiasme ontvangen. We bidden, zingen en vieren dan samen, 
rondom een bijbelverhaal of belangrijk gebed. 

In de adventstijd zijn er wekelijks tijdens de eucharistievieringen van 9:30u in Didam bijeenkomsten. Er wordt gewerkt vanuit het 
adventsproject ‘Zend ons een engel’. Voor in de kerk dalen de engelen langs de ladder af naar beneden om uit te komen bij de 
kerststal. Veel bijbelverhalen in de adventstijd bevatten engelen. Boodschappers van God… welke boodschap hebben ze voor 
ons? 

De eerste zondag van de advent stond het begrip advent en verwachting centraal. Alle kinderen hebben toen een aftelladder ge-
maakt waarop een engel aan een knijper naar beneden geschoven kan worden tot in de stal. De tweede zondag van de advent 
hebben we geluisterd naar het oude bijbelverhaal van Sara en Abraham, de engel van Engelengeduld stond centraal. 

Op zondag 13 december is er een kinderviering in de Gabriëlzaal tijdens de eucharistieviering. De kinderen starten in de kerk 
en gaan na het aansteken van de derde kaars naar hun eigen ruimte, we  komen met het Onze Vader weer terug in de kerk. De 
viering is gemaakt voor kinderen van 0 tot 10 jaar. De engel van hoop en verlangen staat centraal. We horen het bijbelverhaal van 
Zacharias. 

Op zondag 20 december horen we het bijbelverhaal waarbij Maria bezoek krijgt van een engel. Maria heeft veel vertrouwen, 
durven wij ook te vertrouwen? We gaan allemaal spelletjes doen die met vertrouwen te maken hebben. 

Op Kerstavond om 17:00u en eerste Kerstdag om 11:00u is er opnieuw speciale aandacht voor de kinderen en sluiten we aan 
bij het project: Zend ons een engel. 

Nieuwsgierig geworden, zin om ook mee te doen? Je bent van harte welkom…  we zijn altijd voor de uitreiking van de H. com-
munie weer terug in de kerk.  De kinderen die de eerste heilige communie gedaan hebben, kunnen dan ook de communie 
ontvangen

Tot slot willen we met u delen dat een groep van zeven moeders deze vieringen en bijeenkomsten 
voorbereidt en begeleidt waar alle kinderen uit welke plaats ook welkom zijn. We zijn op zoek naar 
een ieder die een kleine bijdrage wil leveren aan het doorgeven van ons geloof aan kinderen. Je krijgt 
er	mooie	gesprekken	en/of	vieringen	met	kinderen	voor	terug!Interesse?	Spreek	ons	dan	aan	of	neem	
contact met ons op via kwd@parochiegabriel.nl of kindervieringdidam@parochiegabriel.nl.

Paula van de Bosch, Petra ter Wiel, Josine ten Have,  
Mariska Lendering, Diana Faes, Aukje Reijmer, Carmen Roes

KWD  (vooral geschikt voor 5-12 jaar)

13 dec. 9:30u 
We doen mee met de kinderviering. 
Engel van hoop en verlangen

20 dec. 9:30u
Engel van Vertrouwen

25 dec. 11:00u
Het engelenhuis

In 2016 komen we ook weer samen op… 
17 januari 14 februari
28 februari 27 maart 1e Paasdag
17 april 15 mei 1e Pinksterdag 
12 juni 10 juli 

Kinderviering  (vooral geschikt voor 0-7 jaar)

13 dec. 9:30u 
Kom	je	ook	luisteren	naar	het	verhaal	
van de engel? 

24 dec. 17:00u
Hoor	de	engelen	zingen!
Met medewerking van aankomend 
communicanten en opleidingsorkest Step Up, 
voorgegaan door de werkgroep. 

Data voor de kindervieringen in 2016 
vindt u op de website. 
 

Tijdens adventstijd wekelijkse kinderbijeenkomsten
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Kerstgroepententoonstelling 
2015/2016

Kom je luisteren naar het 
verhaal van een Engel?

Kerstconcert Bergh’s Vocaal

Na de succesvol verlopen thematentoonstelling 2015 richten 
de vrijwilligers van het Heiligenbeeldenmuseum zich weer 
op	de	Kerst.	Vanaf	zondag	6	december	gaat	het	museum	
open met de nieuwe kerstgroepententoonstelling, waarvan 
nagenoeg alle groepen nooit eerder zijn vertoond.. Naast 
groepen uit de eigen collectie, waaronder de bij de kerk be-
horende Cuypersgroep in grotopstelling, worden dit jaar de 
mooiste groepen van Wim Vellinga en zijn vrouw Nelly Geer-
lings uit Heemstede tentoongesteld, leden van de Vereniging 
Vrienden	van	de	Kerstgroep.	Ook	zijn	er	veel	groepen	uit	de	
nalatenschap	van	Riet	Koot	te	bewonderen	die	in	bruikleen	
zijn afgestaan door de Stichting tot behoud van erfgoed rond 
Kerst	–	Nederland.	In	totaal	zullen	zo’n	300	groepen	worden	
opgesteld.

Wereldse Kerstgroep 
Bijzonder is dit jaar de opstelling van een door het mu-
seum,	van	de	familie	Jacobsen,	verkregen	grote	Kerstgroep,	
oorspronkelijk afkomstig  uit de kerk van Rekken, die via 
Doesburg, Amsterdam, Nieuw Zeeland en Schotland een 
plaats in het museum heeft verkregen. De groep – die in de 
afgelopen maanden geheel is gerestaureerd - wordt in het 
portaal onder de toren opgebouwd.

Op 13 december is het de 3e advent. Er is dan om 9.30 uur 
een Eucharistieviering in de Mariakerk in Didam. Voor de 
kinderen van 0 t/m 10 jaar is er dan een kinderviering.

Komen	jullie	ook	samen	zingen	en	spelen?

Groetjes van de werkgroep

Carmen, Mariska, Edith, Diana en Aukje
kindervieringdidam@parochiegabriel.nl

Bergh’s Vocaal (’s-Heerenberg) geeft op zaterdag 19 december een concert in de St. Pancratiuskerk in 
’s-Heerenberg. Onder leiding van haar dirigent Ben Simmes zal een gevarieerd programma te beluisteren 
zijn. Organist Wim Ruessink uit Winterswijk zal het uit 1907 daterende Maarschalkerweerd orgel bespelen. 
Het concert begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis, uw vrije gift wordt op 
prijs	gesteld.	U	bent	van	harte	welkom!

Op zaterdagmiddag 19 december wordt de tentoonstelling 
vocaal	begeleid	door	het	koor	Kwartover60	en	2de	Kerstdag	
bespeelt Chantal Dohmen haar harp met een mooi kerstre-
pertoire. Tijdens de tentoonstelling wordt er een klankbeeld 
over Driekoningen vertoond. De  tentoonstelling is vanaf 6 
december	ieder	dag,	behalve	1ste	Kerstdag	en	Nieuwjaars-
dag, geopend tot en met zondag 10 januari 2016 van 11.00 
tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 4,-.

Adres:	Ruurloseweg	101,	7251	LD	Kranenburg	/	Vorden.	Meer	
informatie op www.heiligenbeeldenmuseum.nl.
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Gezinsviering; 
Een geschenk

Hoor de Engelen zingen!

Sterretjes wijzen ons de weg

Op donderdag 24 december om 19.00 uur is er een gezinsviering in de 
Loilse	Kerk.	Voorganger	is	diaken	Leon	Feijen,	en	kinderen	van	de	basis-
school Sint Jozef uit Loil en het koor Sjanté, zullen een bijdrage leveren 
aan deze viering, dit onder begeleiding van Hein Harmsen. Het thema 
van deze viering is: ‘Een Geschenk’

Naar aanleiding van het prentenboek ‘Het allereerste kerstlied’ vertel-
len we het verhaal  over een kleine herdersjongen die prachtig fluit kan 
spelen.  Hij is arm en denkt daarom dat hij geen geschenk heeft voor de 
pasgeboren koning. Later blijkt dat juist hij het allermooiste geschenk in 
huis heeft.

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

Werkgroep Gezinsvieringen Loil

Op 24 december is het kerstavond. Er is dan om 17.00 uur een kinderviering in de Mariakerk in Didam. 
De aankomende communicanten komen ons helpen.  Opleidingsorkest Step Up zorgt voor de mooie 
muziek in de kerk.

Komen	jullie	ook	luisteren	naar	de	Engelen?

Groetjes van de werkgroep

Carmen, Mariska, Edith, Diana en Aukje
kindervieringdidam@parochiegabriel.nl

Op donderdag 24 december om 18.00 uur is er een gezinsviering in de kerk in 
Nieuw-Dijk. Vorig jaar vertelden we het kerstverhaal met mooie beelden van de 
zandtovenaar. Dit keer vertellen we natuurlijk weer het mooie kerstverhaal over het kind in 
de	nacht.	Komen	jullie	ook	kijken	en	luisteren?	Het	koor	Sam	Sam	zingt	mooie	kerstliedjes	die	jullie	mis-
schien wel mee kunnen zingen. Na de viering kunnen jullie rustig even kijken naar het kindje in de grote 
stal	en	krijgen	jullie	nog	iets	lekkers.	Komen	jullie	ook?	

Ook dit jaar zal Different Generations een prachtig kerstconcert verzorgen in onze Gabriëlparochie en wel 
op zondag 20 december om 14.00 uur in de Mariakerk te Didam. 

Het zal een afwisselend concert worden met uiteraard zang van het koor, samenzang met alle aanwezi-
gen, een enkel gedicht, solozang en enkele muzikale intermezzo’s waarbij onze naam Different Genera-
tions	eer	wordt	aangedaan!	De	vaste	bezoekers	van	Different	Generations	weten	dat	het	de	moeite	waard	
is. U bent weer van harte welkom op ons concert.

Mocht	u	ons	nog	niet	kennen,	laat	u	dan	verrassen	en	kom	meegenieten,	meezingen!	Het	concert	zal	
ongeveer 1,5 uur duren en de entree is gratis. Na afloop kunt u eventueel uw vrije bijdrage deponeren 
in	één	van	de	collectemandjes	achter	in	de	kerk.	Wij	wensen	u	allen	een	mooie	kersttijd	toe!

Zingend naar het licht...
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Kerstconcert 2015
Ook	dit	jaar	willen	we	tweede	Kerstdag	niet	voorbij	laten	gaan	
zonder het traditionele kerstconcert in de Oswalduskerk.  
Omdat de harmonie druk is met de voorbereiding voor het 
concours, zal dit jaar het concert gegeven worden door het 
Pentafonie Ensemble en door Monique en Henry Welling.

Het Pentafonie Ensemble bestaat uit een vijftal mensen die al jaren samen bij Harmo-
nie	Kunst	na	Arbeid	spelen,	te	weten		Pia	Onstein	(dwarsfluit),	Leonie	van	Bree	(dwars-
fluit),	Ria	Berendsen	(klarinet),	Inge	Ketelaar	(hoorn)	en	Wilma	Migchelbrink	(fagot).	Zij	
spelen een  zeer gevarieerd repertoire, vol met warme klanken. Met muziek van onder 
andere Johan en Josef Straus, Henry Cowel,  en Joseph Haydn komen diverse uitvoerin-
gen van licht klassieke muziek aan bod, waarbij één ding centraal staat: het maken van 
aansprekende en toegankelijke muziek. Het Pentafonie Ensemble heeft al vele succes-
volle muzikale optredens verzorgd. Monique Welling ( zang) en Henry Welling 

(zang en gitaar), spelen Engelstalige nummers. Liedjes met country, blues, jazz en folkinvloeden, overgoten met een Welling sausje, 
stuk	voor	stuk	passend	bij	de	sfeer	van	een	Kerstconcert.		Easy	listening,	zou	je	kunnen	zeggen.	De	nummers	hebben	een	bood-
schap, ze schetsen geen uitzichtloos beeld, maar juist één die hoop geeft. Hoewel sommige liedjes al decennia oud zijn, blijven ze 
overeind en zijn ze anno 2015 nog steeds actueel. 

Dit	alles	is	te	beleven	tijdens	het	Kerstconcert	2015.	Zaterdag	26	december	(tweede	Kerstdag)	St.	Oswalduskerk	te	Zeddam.	
Aanvang: 15.00 uur,  zaal open: 14.30 uur. Toegang: gratis

	  

Bezoek aan de 
kerststal in de 
St. Pancratiuskerk
Ook dit jaar kunt u, in de kerstperiode, inclusief de 
Kerstdagen	een	bezoek	brengen	aan	de	prachtig	
versierde kerststal en kerstbomen in de St. Pancratius-
kerk te ’s-Heerenberg. En dat is meer dan een bezoek 
waard!	De	kerk	is	geopend	tussen	09:30-	tot	16:00	uur.

Bezoek aan 
de kerststal 
Op	tweede	Kerstdag,	zaterdag	26	december,	is	de	
St. Martinuskerk in Wehl open van 14.00 uur tot 16.00 
uur. U bent dan van harte welkom om de kerststal te 
bezoeken.

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

	  

	  

Kindje wiegen
Op	25	december,	1e	Kerstdag	om	15.30	uur
 is er in de St. Oswalduskerk te Zeddam 
‘kindje wiegen’. De werkgroep wil met de jongste 
kinderen een half uurtje samen komen rondom de 
prachtige	Kerststal.	Er	zal	een	Kerstverhaaltje	verteld	
worden, er wordt gezongen en muziek gemaakt en 
voor elk kind is er nog iets lekkers. Wij hopen dat er 
veel kleine kinderen met hun ouders en/of opa en oma 
komen	om	op	deze	manier	samen	Kerstmis	te	vieren.	
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Familieberichten 
Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 13 november 2015

Gedoopt
Beek
Fenna	Pastoors,	Kleefsestraat	11
Didam
Femm	Gerritssen,	Karel	Doormanlaan	156
Milan van de Camp, Fazantstraat 2
Lot Jacobs, Ludgerusstraat 26
Gijs Derksen, Troelstrastraat 15
Bob Hageman, Dunantstraat 11
Koen	Welling,	Wilhelminastraat	3
Loil
Ties Peters, Holthuizerstraat 15
Sven Bus, Doesburgseweg 20
Nieuw-Dijk
Boaz Scheerder, Hoge Witteveld 1
Tess de Reus, Smallestraat 22 C

Getrouwd
Ralph Menting en Marieke Ruijling

Overleden
Beek
Annie	Harmsen-	Leuverink	90	jr.,	Kerkhuisstraat	14
Irma	Krauts-	Willemsen	47	jr.,	Steegseweg	5
Truus Jansen- Wenting 89 jr., Steegseweg 9
Didam
Zus Hendriks- Bodde 87 jr., Wilhelminastraat 103-1
Tonny Tromp- Götz 77 jr., Middachtensingel 43 Arnhem
Riet	Ketels-	Loeters	90	jr.,	Waverlo	47
Bart Derksen 73 jr., Verheystraat 7
Anny Rasing- Loeters 88 jr., Luijnhorststraat 15
Margot Tomas- Assink 71 jr., Tulpenstraat 25
Loil
Fien Gepkens- Reuling  81 jr., Weemstraat 82

	  
	  

Ook al staan de feestdagen nog voor de deur, 
koren moeten al over de jaarwisseling heen 
kijken. Dat geldt ook voor middenkoor DG dat 
zich gaat voorbereiden op een nieuwe serie 
geloofsbelevenissen.  De geloofsbelevenissen 
in 2014 en 2015 laten een stijgende lijn zien van het aantal be-
zoekers. Mensen die een keer geweest zijn, komen vaker terug. 
Voor de werkgroep van DG genoeg reden om gemotiveerd de 
schouders er weer onder te zetten en nieuwe onderwerpen aan 
te boren. In de planning voor komend jaar staan vier geloofs-
belevenissen gepland.  Eind januari opent het koor de nieuwe 
reeks met het thema ‘De kleine prins’. In deze gebedsviering zijn 
ook	gezinnen	met	schoolgaande	kinderen	van	harte	welkom!		
Nadere gegevens staan in de parochiebladen, op www.paro-
chiegabriel.nl en bij de kerkberichten in de kranten. Graag tot 
in	2016!
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Geloofsbelevenissen 
Different Generations 
in 2016

Geen plaats in de herberg

“Want in de herberg was voor hen geen plaats”. Dit is 
de nuchtere constatering die we kunnen lezen in het 
kerstverhaal bij Lucas 2. Zelden zijn we in de tijd voor 
kerstmis zo nadrukkelijk geconfronteerd met mensen 
die op de vlucht zijn omdat hun leven bedreigd wordt 
in hun vaderland. Ze moeten alles achterlaten om voor 
zichzelf en hun gezin een veilig onderkomen te zoeken. 
Tegelijkertijd zorgt dit voor een ontreddering in veel 
landen binnen Europa en worden grenzen afgesloten 
met hekken en prikkeldraad.

Ook hier in Nederland zien we schaamteloze beelden 
van mensen die zich keren tegen de komst van asielzoe-
kers onder het mom van ‘eigen volk eerst’. En we waren 
al zo benadeeld; om te beginnen kunnen we al niet meer 
voetballen, jawel, de godenzonen van weleer bakken er 
niets meer van. We doen internationaal nauwelijks meer 
mee en nu komen er ook nog duizenden ons land bin-
nen om te profiteren van onze welvaart. Natuurlijk snapt 
iedereen dat we in ons land niet de hele bedreigde 
wereld kunnen opnemen en huisvesten, maar gelukkig 
zien we ook hier voorbeelden van mensen die begaan 
zijn met het lot van deze ongelukkige vluchtelingen en 
die zich hiervoor willen inzetten.

De uiteindelijke oplossing zal moeten komen van een 
politieke oplossing van de situatie in het Midden-Oosten 
en in het bijzonder van die in Syrië. Maar tot het zover 
is, en dat kan nog wel even duren, is het toch wel onze 
christelijke plicht om aandacht te hebben voor deze ont-
heemden en hen te helpen en bij te staan zodat ze hier 
een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Gelukkig 
zien we dat onze vertegenwoordigers in de landelijke 
en de gemeentelijke politiek hun verantwoordelijkheid 
nemen en zorgen voor een eerste opvang en voor het 
beschikbaar stellen van woningen voor statushouders.

Het valt te verwachten dat in het licht van de naderende 
kerstdagen er acties zullen komen, zowel binnen als 
buiten de kerken waar we als gelovigen onze bijdrage 
kunnen leveren. Bij deze wil ik u daarom oproepen om 
hiervan gebruik te maken en uw bijdrage te leveren.

Mooie kerstdagen toegewenst,

Groeten,

Derk
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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 
H. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW-WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

vrijdag 
11 december  
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
KBO 
J. Jansen 
 

zaterdag  
12 december  
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

     19:00 uur 
Vesperviering 
M. Dijkman 
 

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

19:00 uur 
Eucharistieviering  
Adventsviering 
H. Hendriksen 

  

zondag 
13 december 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
H. Hendriksen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

zaterdag  
19 december 
 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

 

zondag  
20 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

donderdag  
24 december 
 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 
 
21:30 uur 
Communieviering 
R. Wiendels 
 
 
 

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

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

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Gezinsviering mmv 
kinderkoor 
L. Feijen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
mmv kinderkoor 
Th. Reuling 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
Vicaris H. Pauw en    

 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
Vrijwilligers 
 
 

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

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

vrijdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
J. Jansen 
 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

zondag 
27 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
31 december 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 9:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
R. de Vreeze 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

vrijdag  
1 januari 
 

      11:00 uur  
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 

G. Hendriksen 

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 
H. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW-WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

vrijdag 
11 december  
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
KBO 
J. Jansen 
 

zaterdag  
12 december  
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

     19:00 uur 
Vesperviering 
M. Dijkman 
 

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

19:00 uur 
Eucharistieviering  
Adventsviering 
H. Hendriksen 

  

zondag 
13 december 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
H. Hendriksen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

zaterdag  
19 december 
 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

 

zondag  
20 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

donderdag  
24 december 
 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 
 
21:30 uur 
Communieviering 
R. Wiendels 
 
 
 

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

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

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Gezinsviering mmv 
kinderkoor 
L. Feijen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
mmv kinderkoor 
Th. Reuling 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
Vicaris H. Pauw en    

 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
Vrijwilligers 
 
 

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

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

vrijdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
J. Jansen 
 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

zondag 
27 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
31 december 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 9:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
R. de Vreeze 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

vrijdag  
1 januari 
 

      11:00 uur  
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 

G. Hendriksen 

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 
H. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW-WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

vrijdag 
11 december  
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
KBO 
J. Jansen 
 

zaterdag  
12 december  
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

     19:00 uur 
Vesperviering 
M. Dijkman 
 

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

19:00 uur 
Eucharistieviering  
Adventsviering 
H. Hendriksen 

  

zondag 
13 december 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
H. Hendriksen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

zaterdag  
19 december 
 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

 

zondag  
20 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

donderdag  
24 december 
 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 
 
21:30 uur 
Communieviering 
R. Wiendels 
 
 
 

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

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

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Gezinsviering mmv 
kinderkoor 
L. Feijen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
mmv kinderkoor 
Th. Reuling 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
Vicaris H. Pauw en    

 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
Vrijwilligers 
 
 

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

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

vrijdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
J. Jansen 
 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

zondag 
27 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
31 december 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 9:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
R. de Vreeze 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

vrijdag  
1 januari 
 

      11:00 uur  
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 

G. Hendriksen 
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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 
H. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW-WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

vrijdag 
11 december  
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
KBO 
J. Jansen 
 

zaterdag  
12 december  
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

     19:00 uur 
Vesperviering 
M. Dijkman 
 

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

19:00 uur 
Eucharistieviering  
Adventsviering 
H. Hendriksen 

  

zondag 
13 december 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
H. Hendriksen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

zaterdag  
19 december 
 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

 

zondag  
20 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th.Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

donderdag  
24 december 
 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 
 
21:30 uur 
Communieviering 
R. Wiendels 
 
 
 

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

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

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Gezinsviering mmv 
kinderkoor 
L. Feijen 

 
 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
mmv kinderkoor 
Th. Reuling 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
Vicaris H. Pauw en    

 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
Vrijwilligers 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
Vrijwilligers 
 
 

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

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

vrijdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst 
J. Jansen 
 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

zondag 
27 december 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
31 december 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 9:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
R. de Vreeze 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Vrijwilligers 
 

vrijdag  
1 januari 
 

      11:00 uur  
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 

G. Hendriksen 



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 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: oswalduszeddam@parochiegabriel.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@parochiegabriel.nl
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: olvnieuwwehl@parochiegabriel.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: martinuswehl@parochiegabriel.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: suitbertusstokkum@parochiegabriel.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: martinusbeek@parochiegabriel.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: olvloil@parochiegabriel.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. 


