
Parochie H. Gabriël  
heeft een gezicht 

 Terugblik
WJD Kraków

Denkt u wel eens aan 
Maria?

Eén parochie, 11 geloofsgemeenschappen

Foto: Ton Bremer

Informatiemagazine voor de geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël in de driehoek Didam, ’s- Heerenberg en Wehl

Jaargang 6  •  nr. 3  •  oktober 2016



Voorwoord 

Priesterwijding Johan 
Rutgers: gaat u mee?

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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Op	het	moment	dat	ik	dit	schrijf	wordt	er	volop	gewerkt	aan	de	laatste	voorberei-
dingen	van	‘Heel	Gabriël	zingt’	(de	Korendag)	en	van	de	Gabriëldag.	Het	geeft	je	een	
warm	gevoel	om	te	merken	hoeveel	mensen	zich	hiervoor	inzetten.	De	sfeer	die	er	
onderling	is,	de	bereidwilligheid	om	elkaar	te	helpen	en	de	gezelligheid	waarmee	
dat	gebeurt.	Dat	geeft	je	energie	en	je	voelt	dat	het	een	glimlach	op	je	gezicht	
geeft.	Dan	denk	ik	bij	mezelf	“daar	moet	de	aartsengel	Gabriël	toch	zelf	ook	een	
glimlach	van	op	het	gezicht	krijgen!”	

Wat	dat	betreft	kent	onze	parochie	natuurlijk	ook	veel	gezichten,	veel	aspecten.	De	
zorg	voor	elkaar	en	voor	anderen,	de	bereidwilligheid	om	met	elkaar	veel	werk	te	
verzetten,	het	invulling	geven	aan	ons	geloof.	En	ja,	dat	is	vaak	hard	werken,	zowel	
letterlijk	als	figuurlijk.	Letterlijk	denk	ik	alleen	al	aan	de	inzet	van	de	vele	vrijwilligers	
die	praktisch	de	handen	uit	de	mouwen	steken	om	gebouwen	en	kerkhoven	er	op	
en	top	uit	te	laten	zien,	de	mensen	die	de	lokale	geloofsbladen	en	De	Gabriël	elke	
keer	bezorgen,	de	mensen	die	zieken	bezoeken,	de	secretariaten	en	de	locatieraden	
die	organisatorisch	enorm	veel	werk	verzetten	en	ga	zo	maar	door.	Figuurlijk	omdat	
we	allemaal	een	zorg	hebben	over	hoe	de	kerk	er	in	de	toekomst	uit	ziet.	Ook	dat	is	
hard	werken.	Voor	u	en	mij	persoonlijk.	Over	onze	eigen	invulling	van	het	geloof,	nu	
en	in	de	toekomst.

De	gezichten	die	we	altijd	zullen	herkennen	zijn	hierin	een	stabiele	factor.	Ik	denk	
aan	hoe	we	kijken	naar	Maria	en	naar	Jezus.	Van	harte	hoop	ik	dat	we	daar	ook	het	
gezicht	van	de	parochie	H.	Gabriël	aan	toe	mogen	voegen.	Het	gezicht	van	u,	dat	
ik	tegenkom	in	een	weekendviering	of	bij	een	ander	Gabriëlmoment.	Want	die	blik	
van	herkenning,	dát	is	de	bouwsteen	van	de	geloofsgemeenschap.	En	laten	we	eer-
lijk	zijn;	een	vriendelijk	en	open	gezicht	nodigt	uit	en	maakt	andere	nieuwsgierig.	
Het	zou	mooi	zijn	als	we	op	die	manier	elkaar	blijven	sterken	in	ons	geloof	en	elkaar	
blijven	ontmoeten,	ongeacht	leeftijd,	tijd	of	locatie.	

Augustine van Ree

Op	zaterdag	12	november	wordt	
Johan	Rutgers	in	de	Sint	Catharina-
kathedraal	in	Utrecht	tot	priester	
gewijd.	Johan	heeft	in	onze	paro-
chie	negen	maanden	zijn	pastoraal	
jaar	gelopen.	Voor	degenen	onder	
u	die	zijn	priesterwijding	mee	wil-
len	maken	is	er	de	gelegenheid	om	
dit	gezamenlijk	bij	te	wonen.	De	
priesterwijding	begint	om	10.30u	
met	aansluitend	de	receptie.	We	
vertrekken	op	zaterdag	12	novem-
ber	om	08.30u	per	bus	vanaf	de	
Mariakerk	in	Didam.	Naar	verwach-
ting	zullen	we	rond	16.00u	
weer	terug	zijn.	

Gaat	u	mee?	Dat	kan!	U	kunt	zich	opgeven	tot	3	november	bij	Petra	Amting	van	het	
secretariaat	van	de	parochie	H.	Gabriël.	Zij	is	bereikbaar	via	secretariaat@paro-
chiegabriel.nl	of	via	0316	-	22	10	21	(op	maandag-,	donderdag-	en	vrijdagochtend	
tot	12.00u).	Graag	bij	opgave	duidelijke	vermelding	van	uw	naam	en	het	aantal	
personen.	De	kosten	bedragen	€	10,-	per	persoon,	die	in	de	bus	contant	dienen	te	
worden	voldaan.	

Wij	wensen	Johan	een	goede	voorbereiding	op	deze	voor	hem	mooie	en	bijzondere	dag.

 Parochiebestuur en pastoraal team H. Gabriël

Johan Rutgers op 11 juni dit jaar na de viering 
waarin hij tot diaken werd gewijd door hulpbis-
schop Hoogenboom.
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Stilstaan bij overleden dierbaren

Streets	of	Philadelphia.	Een	nummer	van	zanger	Bruce	Spring-
steen.	Op	de	avond	dat	ik	deze	tekst	moet	schrijven	hoor	ik	
dat	lied.	Onmiddellijk	gaan	mijn	gedachten	naar	een	uitvaart-
plechtigheid	waar	dit	nummer	klonk,	intussen	al	weer	enkele	
jaren	geleden.	Zoals	dat	elke	keer	gebeurt	wanneer	ik	dit	lied	
hoor.	Onlosmakelijk	was	dit	lied	verbonden	met	de	overle-
dene	en	haar	familie.	Jaren	na	het	overlijden	van	deze	vrouw	
zijn	mijn	gedachten	à	la	minute	weer	bij	haar	en	haar	gezin.	
Ik	mocht	daar	als	passant	deelgenoot	zijn	van	een	intense	en	
emotionele	periode.	Bruce	Springsteen	is	met	zijn	nummer	
het	triggertje	dat	mij	daar	weer	bij	terug	brengt.

En	dit	gebeurt	zo	veel	en	zo	vaak.	Een	woord,	een	lied,	een	
lichtinval,	een	kaars,	een	foto,	een	dag,	een	tijdstip:	op	dui-
zenden	manieren	worden	mensen	opeens	herinnerd	aan	een	
dierbare	waar	ze	afscheid	van	hebben	moeten	nemen.	Met	
die	herinnering	komt	meestal	ook	de	pijn	en	de	emotie	weer	
even	terug.	Feilloos	gaan	in	ons	lichaam	weer	de	radertjes	
werken	die	ons	bij	dat	afscheid	van	toen	brengen.	Soms	afge-
zwakt,	maar	nog	steeds	herkenbaar	en	voelbaar.

Rond	Allerzielen	zoeken	we	bewust	een	moment	om	die	
gevoelens	op	te	wekken	en	er	bij	stil	te	staan.	Niet	om	jezelf	

en	anderen	met	opzet	pijn	te	doen,	niet	als	een	zelfkastijding,	
maar	om	er	iets	naast	te	zetten.	We	zoeken	om	te	beginnen	
een	plek	waar	we	met	meerderen	samen	komen.	En	daar	gaat	
het	spreekwoord	gelden	dat	gedeelde	smart	halve	smart	is.	
En	dan	mogen	er	ook	woorden,	gebeden	en	liederen	klinken	
die	spreken	van	hoop	en	licht.	Die	jouw	verdriet	en	jouw	
gemis	in	een	ander	perspectief	kunnen	plaatsen.	Namelijk	dat	
van	ons	geloof	dat	de	dood	niet	het	laatste	woord	heeft.

De	dood	is	een	van	de	grootste	taboes	van	onze	tijd.	We	
willen	leven	op	deze	aarde.	Voluit	leven	met	welzijn,	geluk	en	
plezier.	Als	het	even	kan	ook	nog	met	de	nodige	welvaart.	En	
dat	mag	of	moet	allemaal	zo	lang	mogelijk	duren.	De	dood	
proberen	we	uit	te	stellen,	zo	ver	als	maar	mogelijk	is.	Ziekte	
en	ouderdom	bestrijden	we.	Allemaal	absoluut	niet	verkeerd,	
ook	niet	in	christelijk	opzicht.	Maar	vaak	is	de	dood	daarbij	
het	einde	van	dat	alles	en	houdt	het	voor	velen	helemaal	op.	
Is	dat	ook	zo?	We	zien	met	onze	ogen	maar	een	beperkt	deel	
van	het	lichtspectrum.	Met	onze	oren	horen	we	maar	een	
klein	stukje	van	alle	geluidsfrequenties.	We	kennen	maar	een	
piepklein	stukje	van	het	heelal.	Waarom	zou	de	wereld	dan	
opeens	niet	groter	zijn	dan	wij	ons	met	onze	hersenen	kun-
nen	beredeneren	of	bedenken?	Grote	denkers	hebben	door	
de	eeuwen	heen	perspectieven	geopend	rond	ruimte	en	tijd,	
rond	zijn	en	niet-zijn.	Dat	heeft	de	mensheid	meegenomen	
op	de	zoektocht	naar	wat	er	allemaal	is	en	kan.	Vanuit	het	
verlangen	om	alles	te	kennen.	Wij	komen	daarbij	steeds	een	
stukje	verder.	Ongekende	dimensies	zijn	er	nog	steeds.	Steeds	
zal	er	meer	zijn	dan	wij	kunnen	bedenken.

Dat	de	dood	niet	het	laatste	woord	heeft	is	ook	zo’n	dimensie.	
Daar	kun	je	letterlijk	met	je	verstand	niet	bij.	En	toch	spreekt	
Jezus	ons	daarover:	een	plek	in	het	huis	van	zijn	Vader.	Dat	
is	en	blijft	een	mysterie	voor	ons,	maar	wel	een	gegeven	om	
hoopvol	in	te	geloven.	Terwijl	wij	misschien	verzuchten	“het	
zou	mooi	zijn	als	dat	waar	is”,	getuigt	Jezus	daar	heel	stellig	
van.	En	dat	wensen	wij	onze	dierbaren	en	uiteindelijk	ons	zelf	
toch	ook	toe.	Of	niet?	Een	hoopvol	gegeven.	Een	dierbare	
die	weer	even	terug	is	in	onze	herinnering	voedt	die	hoop	en	
mag	ons	geloof	daarin	versterken.

Vrede en alle goeds
Diaken Theo Reuling ofs

Op	zondag	23	oktober	wordt	om	10.00	uur	in	de	protestantse	kerk	in	Zeddam	een	oecumenische	viering	gehouden.	Deze	
staat	in	het	teken	van	de	Filippijnen.	Vijf	jaren	zijn	uitgetrokken	om	voor	de	noden	in	de	prelatuur	van	Infanta	aandacht	te	
vragen	en	geld	in	te	zamelen.	Die	periode	wordt	nu	afgesloten	met	deze	viering.	Het	gezondheidsproject	van	de	ACT	is	de	
rode	draad	in	deze	vijf	jaren.	Bewoners	in	Infanta	bewust	maken	van	hun	problemen	en	de	oplossingen	die	ze	zelf	kunnen	
oppakken.	Dat	is	het	werk	van	de	zusters	van	de	ACT	daar	ter	plekke,	waarvan	Sister	Yonni	en	diaken	Theo	van	Loon	al	deze	
jaren	de	spreekbuis	waren	naar	ons	toe.	We	horen	de	laatste	resultaten	en	proberen	het	project	goed	af	te	sluiten	met	een	
laatste	stevige	donatie.

Afsluiting 5 jaar voor 
Infanta in Zeddam
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Gabriël zal nooit zonder gezicht zijn
Voor	het	eerst	stond	het	Gabriël-parochiekoor	onder	leiding	
van	Bas	Koolenbrander.	Hij	heeft	als	dirigent	zijn	visitekaartje	
afgeven	op	de	vierde	Gabriëldag,	zondag	25	september	
jongstleden.		Wat	zong	dat	koor,	samengesteld	uit	koorleden	
afkomstig	uit	alle	locaties,	prachtig.	De	Gabriëldag	begon	
om	acht	uur	’s	ochtends	in	’s-Heerenberg,	toen	de	eerste	
parochianen	onder	leiding	van	pastoor	Jurgen	Jansen	op	
de	fiets	stapten.	Onderweg	pikten	ze	parochianen	op	en	zo	
kwam	een	stoet	van	zo’n	60	personen	bij	de	Mariakerk	in	

Didam	aan.	Daar	werd	samen	eucharistie	gevierd	in	een	volle	
sfeervolle	kerk.

De	Gabriël	is	een	parochie	met	een	gezicht,	hield	pastoor	
Jansen	zijn	parochianen	voor.	Een	gezicht	van	mensen,	die	
betrokken	zijn	bij	God,	de	kerk	en	de	parochie.	‘De	Gabriël	zal	
nooit	anoniem	worden	in	onze	samenleving.	Dat	gezicht,	dat	
zijn	we	zelf.	Nu	moeten	wij	het	uitdragen.’	Het	fundament	van	
de	Gabriël	noemde	de	pastoor	prachtig	en	in	het	jaar	2040	is	

Kaarsen van barmha
rtigheid voor de gel

oofsgemeenschappen

Aandachtig meevierende parochianen Gelegenheidsdirigent Bas Koolenbrander
Gezellig samenzijn

De engel Gabriël was ook aanwezig

Voor de eerste keer Gabriëldag!

Tonny	en	ik	beleefden	hem	voor	het	eerst.	En	hij	begon	al		bij	Jan&Jan	toen	we		werden	tegengehouden	door	verkeerswachter	
Franc.	Een	fietsend	lint	van	‘Gabriëlparochianen	overal	vandaan’	trok	aan	ons	voorbij…	Een	opgestoken	duim	van	Franc	liet	we-
ten:	dit	wordt	mooi!

We	waren	ruim	op	tijd,	maar	de	kerk	zat	al	voor	meer	dan	de	helft	vol.	Je	hoorde	dat	de	stemming	er	al	goed	in	zat.	Het	voel-
de	hartverwarmend	en	openhartig.	Dat	was	zo	tijdens	de	eucharistieviering	en	ook	tijdens	de	KinderWoordDienst.	Het	thema	
‘barmhartig’	werd	helemaal	waar:	‘er	zijn	voor	elkaar’.	

Het	vervolg	van	de	dag	was	net	zo’n	feest.	Natuurlijk	zochten		dorpsgenoten	elkaar	tijdens	de	koffie	op,	maar	o	zo	makkelijk	wer-
den	daarna	de	gemengde	groepen	gevormd	voor	het	spellencircuit.	Voor	ons	was	het	duidelijk:	zo	bén	je	parochie!

Guus van der Ploeg, pastoraal werker

De gelukkige wi
nnaars

Een indrukwekkend zingend Gabriëlkoor

En daar hoorde ook schmink bij
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de	Gabriël	haar	gezicht	nog	niet	kwijt,	liet	hij	weten.	‘Ik	hoop	
van	harte	dat	mensen	aan	onze	gezichten	zien	dat	wij	van	de	
Gabriël	zijn,	een	kerk	van	barmhartigheid.	Mogen	wij	dat	ook	
uitdragen.’	De	collecte	waren	bestemd	voor	de	mindervali-
den	in	Elver	(het	voormalige	Fatima)	in	Nieuw	Wehl.

Na	afloop	van	de	viering	was	er	koffie,	broodjes	en	andere	
drankjes.	De	mensen	werden	daarna	actief	uitgedaagd	met	
enkele	opdrachten	in	de	kerk,	met	als	hoofdprijs	een	ont-

vangst	bij	pastoor	Jansen	in	de	pastorie	in	’s-Heerenberg	met	
aansluitend	een	rondleiding	door	de	Pancratiuskerk	inclusief	
de	beklimming	van	de	toren.	Tot	slot	nam	het	pastoraal	team	
in	een	sketchje	elkaar	op	de	hak,	onder	leiding	van	de	
parochiesecretaresse	Petra	Amting.	Via	haar	werden	ook	
de	twee	andere	secretariaats-medewerksters	Jacqueline	
te	Dorsthort	en	Edith	Berendsen	in	de	dank	voor	hun	
werkzaamheden	betrokken.	

Kaarsen van barmha
rtigheid voor de gel

oofsgemeenschappen

Gezellig samenzijn
Het f ietsend lint arriveert in

 Wehl
Misdienaars, acolieten en lect

or vanuit 
diverse geloofsgemeenschappe

n

Volop vertier voor de jongst
en

Kent u Spirit-Us al?

Sketch pastoraal team

Met de Gabriëlvlag in top!

Nadat	de	Gabriëlvlag	bij	het	parochiecentrum	was	gehesen	ging	het	richting	Didam.	Het	weer	werkte	mee	en	er	was	een	grote	
groep	fietsers	die	we	vóór	de	viering	mochten	verwelkomen.	Na	een	kop	koffie	bij	aankomst	waren	we	klaar	voor	de	viering	
waarbij	het	grote	koor	op	het	priesterkoor	het	eerste	was	wat	opviel.	Prachtig!

Op	de	grote	schermen	die	er	waren	neergezet	was	de	viering	ook	voor	de	mensen	die	links	en	rechts	in	de	kerk	zaten	goed	te	
volgen.	Wat	ook	opviel	was	de	grote	groep	kinderen	die,	nadat	ze	de	kaarsen	hadden	aangestoken	voor	alle	geloofsgemeen-
schappen,	mee	naar	de	kinderwoorddienst	gingen.	

Na	afloop	van	de	viering	was	er	gelegenheid	om	onder	het	genot	van	een	hapje	en	drankje	gezellig	samen	te	zijn.	Het	was	een	
heel	geslaagde	zonnige	dag!

Josephine ter Voert, locatieraad Wehl

Kan de pastoor echt niet even helpen?
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Cecilia	zou	omstreeks	het	jaar	200	zijn	opgegroeid	als	een	Ro-
meins	meisje,	afkomstig	uit	een	patricische	familie.	Rijk,	goed	
opgevoed,	 onderlegd	 en	 al	 op	 jonge	 leeftijd	 volkomen	 aan	
God	toegewijd.	Ze	had	in	de	stilte	van	haar	gebed	een	gelofte	
afgelegd:	het	bewaren	van	haar	geloof	in	alle	zuiverheid.	Door	
geen	andere	bruidegom	dan	Christus	 te	 kennen	kon	 zij	het	
best	getuigen	van	de	alles	omvattende	liefde	tot	Christus.	Dus	
vastte	ze	veel	en	bad	dagelijks	tot	God.	Tegen	
haar	wil	werd	ze	door	haar	vader	uitgehuwe-
lijkt	aan	een	jonge	heidense,	maar	rijke	patri-
ciër	Valerianus.	Op	haar	huwelijksdag,	 terwijl	
iedereen	zong	en	danste,	muziek	maakte,	trok	
Cecilia	 zich	 terug	 en	 bad	 onophoudelijk	 tot	
God	 om	 hulp	 in	 deze	moeilijke	 situatie.	 Im-
mers	als	ze	trouwde	zou	ze	haar	eerste	liefde	
ontrouw	moeten	worden.	Op	het	moment	dat	
de	bruidsmuziek	weerklonk,	 aldus	de	 legen-
de,	fluisterde	Cecilia	Valerianus	in	zijn	oor	dat	
ze	had	besloten	maagd	te	blijven	omwille	van	
Christus.	Ze	 zegt	erbij	dat	 ze	een	bescherm-
engel	 heeft.	 Valerianus	 vraagt	 wat	 sceptisch	
om	die	te	zien.	Cecilia	stelt	als	voorwaarde	dat	
hij	zich	dan	eerst	moet	laten	dopen.	Dat	doet	
hij.	Er	verschijnt	dan	een	engel	bij	dit	koppel.	
Nu	 neemt	 ook	Valerianus	 het	 besluit	 zijn	 le-
ven	met	Cecilia	aan	Christus	te	wijden.	Cecilia	
weet	 zelfs	Valerianus’	 broer	Tiburtius	 over	 te	
halen	omwille	van	Christus	ongehuwd	door	het	leven	te	gaan.	
Ze	bouwde	een	kerkje	in	het	Romeinse	stadsdeel	Trastevere.	
Onder	een	hernieuwde	vlaag	van	christenvervolging	worden	
haar	man	en	zwager	gemarteld	en	vermoord.	Al	hun	tegoeden	
vielen	Cecilia	 ten	deel.	Dat	verdeelde	 ze	direct	onder	de	ar-
men,	zodat	die	niet	bij	de	Romeinse	corrupte	ambtenaren	van	
de	 belastingdienst	 terecht	 kwamen.	Woedend	 arresteerden	
ze	Cecilia.	Ze	werd	omstreeks	230	ter	dood	veroordeeld	door	
een	nekslag	met	de	bijl.	Cecilia	werd	een	martelares	van	de	H.	
Kerk.	In	Rome	verrees	in	de	5e	eeuw	een	naar	haar	genoemde	
kerk,	de	St.	Cecilia	in	Trasteverekerk.	Die	werd	gebouwd	op	het	
huis	waarin	ze	zou	hebben	geleefd	en	werd	vermoord.	Bij	op-
gravingen	in	1599	werd	er	het	lijk	
van	 een	 jonge	 vrouw	 gevonden.	
Nog	volkomen	intact,	 liggend	op	
haar	rechterzij,	gehuld	in	een	lang	
gewaad	 met	 goudbrokaat.	 De	
hals	 vertoonde	 een	 diepe	wond,	
de	kleding	bloedsporen.	Haar	ene	
hand	laat	drie,	de	andere	één	uit-
gestrekte	vinger	zien.	Dat	zou	het	
symbool	 zijn	 voor	 haar	 geloof	 in	
de	Drie-eenheid	Gods.	

Patrones van de muziek
In	 de	 renaissancetijd	 verwierf	 ze	 haar	 status	 als	 bescherm-
heilige	 van	 de	muziek.	Maar	waarom	 is	 zij	 de	 patrones	 van	
de	 (kerk)muziek?	Omdat,	 volgens	 een	 legende,	 juist	 op	 het	
moment	 dat	 tijdens	 haar	 huwelijk	 de	 bruidsmuziek	 begon,	
Cecilia	in	Valerianus’	oor	fluisterde	dat	zij	maagd	wilde	blijven	
omwille	van	Christus.	Ze	is	door	heel	wat	schilders	geportret-

teerd,	 vaak	 omringd	 door	muziekinstrumen-
ten	en	vooral	met	een	orgel.	Volgens	weer	een	
legende	zou	ze	die	hebben	uitgevonden.	Haar	
patronaatschap	is	gebaseerd	op	een	verkeerde	
opvatting	van	de	beurtzang	(een	antifoon)	van	
de	vespers	van	haar	feestdag,	die	luidt:	‘Terwijl	
orgeltonen	klonken,	 zong	Cecilia	 in	haar	hart	
voor	 de	Heer	 alleen	met	 de	woorden:	Moge,	
Heer,	mijn	hart	en	mijn	lichaam	vlekkeloos	blij-
ven,	opdat	 ik	niet	beschaamd	zal	worden.’	De	
verwijzing	naar	het	orgel	en	de	zang	hebben	
te	maken	met	 het	 feestgedruis	 op	 haar	 brui-
loft.	De	zin	wil	zeggen	dat	zij	 zich	‘te	midden	
van	de	feestmuziek’	in	haar	hart	enkel	richt	tot	
God	in	de	hoop	ook	in	haar	bruidsnacht	haar	
maagdelijkheid	 te	 kunnen	 bewaren.	 Dit	 lukt.	
De	 Latijnse	woorden	‘cantantibus	 organis’	 uit	
de	beurtzang	verstond	men	later	ook	zo:	Ceci-
lia	bad	tot	God,	terwijl	zij	het	orgel	liet	zingen.	
Vandaar	de	aanwezigheid	van	het	orgel.	In	dat	

opzicht	kun	 je	ook	zeggen	dat	Caecilia	eigenlijk	per	ongeluk	
patroonheilige	 van	 de	muziek	 is	 geworden.	 Ze	 was	 al	meer	
dan	1000	jaar	‘heilig’,	zonder	een	verband	met	de	muziek.	Een	
‘gewone’	martelaar-maagd	uit	de	begintijd	van	de	kerk,	begin	
derde	eeuw.	Patroonheilige	van	de	muziek	was	niemand	min-
der	dan	de	paus	Gregorius,	van	het	Gregoriaans.	Toch	worden	
in	heel	Europa	veel	muzikale	gebeurtenissen	ter	ere	van	Cecilia	
gehouden.	 In	Engeland	schreef	de	Engelse	componist	Henry	
Purcell	in	1683	voor	haar	verjaardag	(22	november)	de	Ode	for	
St.	Cecilia’s	day.	Dat	vormde	het	begin	van	een	muzikaal	eer-
betoon	aan	Sint	Cecilia.	Door	alle	eeuwen	heen.	Ze	werd	de	
patrones	van	muziek,	instrumentenmakers	en	zangers.	Ontel-

baar	zijn	de	koren,	orkesten,	blaas-
kapellen	 en	 muziekverenigingen	
die	 de	 naam	 van	 Sint	 Cecilia	 dra-
gen.	En	ze	was	ook	 inspiratiebron	
van	vele	componisten.

Sint Cecilia: ‘gewone’ martelaar-maagd
Rondom 22 november vieren veel koren van onze kerk hun
 jaarlijks koorfeest. De koorleden hebben het dan over het 

Sint Cecilia-feest. Maar waar komt die naam St. Cecilia vandaan?
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Zaterdag	24	september	was	het	korendag.	In	Didam	kwamen	die	dag	ruim	70	koorleden	uit	de	verschillende	geloofsgemeen-
schappen	van	de	Gabriëlparochie	bijeen	in	de	Mariakerk	om	voor	deze	gelegenheid	een	‘Gabriëlkoor’	te	vormen.	Onder	de	be-
zielende	leiding	van	dirigent	Bas	Koolenbrander	werden	die	dag	van	10	tot	16	uur	een	aantal	bekende	liederen	geoefend	en	een	
aantal	nieuwe	gezangen	ingestudeerd.	Tijdens	de	repetities	gaf	pastor	Ben	Aarsen	tekst	en	uitleg	bij	een	aantal	werken.	Pastoor	
Jurgen	Jansen	vertelde	tevens	over	de	opbouw	van	Woorddienst	en	de	rol	van	een	gezang,	in	dit	geval	psalm	25,	als	Graduale	of	
Tussenzang	bij	de	lezingen.

Rond	lunchtijd	was	er	een	gezamenlijke	maaltijd	met	soep	en	broodjes	voor	alle	aanwezigen.	Pastor	Aarsen	vertelde	onderwijl	dat	
als	men	zingt	in	een	kerkkoor	dit	eigen	dubbel	bidden	is.	Verder	sprak	hij	zijn	bewondering	uit	voor	de	deelnemers	en	de	dirigent,	
voor	de	wijze	waarop	men	met	elkaar	in	zo’n	korte	tijd	zo	een	mooi	klankbeeld	wist	te	vormen.	De	koorleden	zelf	waren	verguld	
over	de	bezielende	wijze	waarop	de	dirigent	met	hen	repeteerde.	‘Het	is	absoluut	plezier	maar	wel	intensief	en	vermoeiend	en	
ik	weet	niet	of	we	morgen	tijdens	de	eucharistieviering	van	de	Gabriëldag	alles	nog	wel	weten’	aldus	een	van	de	deelnemers.	De	
korte	koffiepauzes	waren	een	welkome	onderbreking	om	letterlijk	weer	even	op	adem	te	komen.

De	dag	werd	onder	genot	van	een	drankje	afgesloten	met	een	gezellig	samenzijn.	‘Volgend	jaar	weer’	was	daarbij	een	veel	ge-
hoorde	uitspraak.

Zingen is dubbel biddenSint Cecilia: ‘gewone’ martelaar-maagd

We	kregen	een	uitnodiging	voor	een	gezamenlijk	koor	om	de	viering	op	de	Gabriëldag	op	te	luisteren.	En	op	zaterdag	24	
september	werden	zo’n	75	koorleden	van	diverse	geloofsgemeenschappen	door	de	pastores	Jansen	en	Aarsen	welkom	ge-
heten	in	de	Mariakerk.	Onder	leiding	van	maestro	Bas	Koolenbrander	hebben	we	de	gehele	dag	13	liederen	ingestudeerd.	
Dat	viel	niet	mee,	want	de	meeste	liederen	waren	nieuw	voor	ons,	en	ook	nog	eens	vierstemmig.	Maar	tijdens	de	Gabriël-
viering	stond	er	een	groot	gezamenlijk	koor	wat	de	kerk	met	een	krachtig	geluid	vulde.	De	onzekerheid	tijdens	de	repetitie	
was	verdwenen.	En	volgens	pastor	Aarsen	telt	zingen	voor	twee	keer	bidden,	dus	dat	zit	wel	goed.	We	kijken	terug	op	fijne	
ontmoetingen	met	veel	koorleden	van	de	andere	Gabriël	geloofsgemeenschappen,	en	hebben	en	gevoel	van	eenheid	
weten	te	creëren.	En	we	danken	Bas	voor	zijn	enorme	enthousiasme,	inzet	en	geduld!	

Albert van den Bosch, Didam

Gezamenlijk koor op de Gabriëldag

Korendag introductie Dirigent Bas geeft wat extra 
uitleg

Kennen wij elkaar? Dirigent Bas luistert 
gefacineerd

Mooi he?
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Werkgroep Mariavieringen:
Je wordt uitgedaagd om over Maria na te denken 

‘Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.’ Woorden uit het Wees Gegroet, woorden 
ook die de engel Gabriël sprak en Maria vertelde van God’s plan.  Hoe komt het dat we bidden tot 
Maria – Moeder van God - en via haar komen tot God. Niemand heeft meer invloed bij God dan zij, 
onze voorspreekster tot God. Wat betekent dat allemaal? De Werkgroep Mariavieringen heeft zich 
erin verdiept. Pastor Ben Aarsen en Carla Krechting geven een toelichting.

De	jonge	Maria	weet	niet	goed	wat	haar	overkomt.	Plotseling	
brengt	een	engel	haar	een	boodschap	van	God.	Ze	zal	zwan-
ger	worden	en	een	zoon	krijgen,	een	kind	van	God	nog	wel.	
Allerlei	vragen	komen	in	haar	op.	Maar	als	de	engel	zegt:	‘Voor	
God	is	niets	onmogelijk’,	aanvaardt	Maria	de	boodschap	zon-
der	verder	tegensputteren:	‘Ik	ben	de	dienares	van	
de	Heer.	Laat	met	mij	gebeuren	wat	u	gezegd	hebt.’	
Uit	vrije	wil	zegt	Maria	‘ja’	tegen	God.
De	engel	stelt	haar	ook	gerust:	‘De	Heilige	Geest	zal	
over	u	komen	en	de	kracht	van	de	Allerhoogste	zal	
bij	u	zijn.’

Een kaars
Wij	kennen	dit	verhaal,	bidden	(soms)	het	Wees	Ge-
groet,	maar	weten	we	ook	welke	betekenis	achter	
het	verhaal	en	gebed	schuil	gaat?	En	hoe	komt	het	
dat	overal	ter	wereld,	bij	elk	Mariabeeld	in	kerk,	ka-
pel	 of	 huiskamer,	 kaarsjes	branden.	Aangestoken	
door	oudere	én	jonge	mensen,	door	trouwe	kerke-
lijken	en	niet-kerkelijken.	Die	mensen	voelen	wat	
pastor	 Aarsen	 onder	 woorden	 brengt:	 ‘Elk	 vlam-
metje,	 hoe	 je	het	ook	opsteekt,	maakt	de	wereld	
lichter.	 Er	 is	 geen	mens	 die	 een	 kaarsje	 opsteekt	
zonder	aan	iemand	anders	te	denken’,	waarmee	hij	
de	betekenis	van	vlammend	kaarsje	bij	Maria	mooi	
verduidelijkt.	Maria	doet	dus	wat	met	mensen.	Vol-
gens	Ben	Aarsen	omdat	ze	menselijke	trekjes	heeft.	
‘Ze	is	moeder	en	heeft	de	zorgen	van	een	moeder	
gekend.	 Ze	 draagt	 alle	 facetten	 van	 het	 leven	 in	
haar.	Van	verdriet,	teleurstelling	en	van	verwonde-
ring.’	Ze	nam	de	opdracht,	die	haar	letterlijk	en	figuurlijk	in	de	
schoot	werd	geworpen,	 aan.	‘Gewoon	 ja	 zeggen’,	 aldus	Ben.	
‘Als	eerste	van	alle	men-
sen	 zei	 ze	 ja	 tegen	God.	
In	 vol	 vertrouwen.	 Een	
voorbeeld	van	overgave.	
En	 van	 godsvertrouwen:	
als	 ik	 op	 God	 blijf	 ver-
trouwen	 komt	 het	 wel	
goed.’	Dat	zegt	Maria	ook	
tegen	ons:	Doe	maar	wat	
Hij	 (God)	 je	 zegt.	 ‘Maar	
dat	 is	 nogal	 wat’,	 zegt	
Carla	 Krechting.	 ‘Het	 zal	
je	maar	gezegd	worden,	
als	 jong	 meisje,	 die	 van	
geen	 toeten	 of	 blazen	
wist.’	Maria	heeft	dus	een	

onbegrijpelijke	opdracht,	die	je	niet	verklaren	kunt,	zegt	Ben.	
‘Wel	waarover	je	kunt	verwonderen’.	En	vergeet	de	rol	van	Jo-
zef	niet.	Hij	wordt	afgebeeld	als	een	oude	sok.	Maar	dat	is	hij	
niet.	Hij	aanvaardt	de	boodschap	van	de	engel:	‘Maak	je	geen	
zorgen	Jozef,	het	 is	van	de	H.	Geest’.	 Ik	denk	 ’aldus	Ben,	dat	

Jozef	een	heel	sterke	man	was.	Hij	stond	achter	de	
keuze	 die	Maria	 heeft	 gemaakt’.	 Haar	 kracht	 laat	
Maria	 zien	 na	 Jezus’	 sterven.	 Zijn	 leerlingen	 zijn	
op	dat	moment	nergens	te	bekennen.	Maar	Maria	
staat	wél	bij	het	kruis.	Zij	was	de	bindende	factor	in	
dat	uur	van	sterven	en	verdriet.’	

Sieraad
Er	zijn	tientallen	feestdagen	waarop	een	aspect	van	
of	één	gebeurtenis	uit	het	 leven	van	Maria	wordt	
gevierd.	Onze	kerk	heeft	zelfs	twee	maanden	aan	
de	Moeder	Gods	toegewijd:	mei	en	oktober.	Okto-
ber	was	de	rozenkransmaand.	Die	hoort	bij	Maria.	
Maar	de	rozenkrans	lijkt	uit	ons	leven	verdwenen.	
‘Het	is	voor	veel	mensen	een	sieraad	geworden.	Ze	
hangen	die	om	de	nek’,	constateert	pastor	Ben	Aar-
sen.	‘Maar	ze	weten	nauwelijks	wát	ze	om	de	nek	
hebben	hangen.’	De	pastor	is	er	de	man	niet	naar	
om	‘vroeger’	te	idealiseren.	‘Er	werd	wel	de	rozen-
krans	gebeden,	maar	vraag	niet	hoe.	Laat	staan	dat	
mensen	 de	 twintig	 geheimen	 van	 de	 rozenkrans	
kennen.	We	kunnen	zeggen	dat	het	jammer	is	dat	
de	 rozenkrans	weg	 is.	Het	 is	niet	 anders.	Maar	 er	
zijn	 andere	 vormen	 voor	 terug	 gekomen.	 Het	 is	
niet	meer	elke	dag	hetzelfde	liedje.	Er	zijn	nieuwe,	

andere	teksten.	Je	wordt	nu	uitgedaagd	om	er	over	na	te	den-
ken.’	Dat	is	ook	een	beetje	wat	de	Werkgroep	Mariavieringen	

in	onze	parochie	wil.	Het	
idee	van	deze	werkgroep	
is	 geboren	 in	 2007.	 En	
er	 werd	 begonnen	 met	
een	 handjevol	 mensen.	
Nu	 komen	 zo’n	 70	 tot	
100	 mensen	 samen.	 De	
groeiende	 belangstel-
ling	gaat	tegen	de	trend	
van	 de	 opkomst	 bij	 de	
weekendvieringen	 in.	
‘Maria	trekt	wel,	hé.	Heel	
veel	mensen	hebben	iets	
met	 Maria’,	 aldus	 Carla	
Krechting,	 namens	 de	
werkgroep	 aanwezig	

Vijf Mariavieringen
Het	thema	van	de	Werkgroep	Mariavieringen	dit	jaar	is	Wees	Ge-
groet	Maria.	In	vijf	vieringen	wordt	ingegaan	op	de	woorden	van	
het	Wees	gegroet.
U	 bent	 welkom	 in	 de	Mariavieringen	 op	 zaterdag	 in	 één	 van	
onze	kerken	in	onze	parochie	met	de	navolgende	thema’s:
1	oktober	-	Braamt:	Vol	van	genade,	de	Heer	is	met	u
8	oktober	-	Loil:	Gij	zijt	de	gezegende	onder	de	vrouwen
15	oktober	-	Wehl:	En	gezegend	is	de	vrucht	van	uw	schoot
22	oktober	-	’s-Heerenberg:	Heilige	Maria,	moeder	van	God
En	op	donderdag	27	oktober	-	Didam:	Bid	voor	ons	zondaars,	nu	
en	in	het	uur	van	onze	dood
Alle	vieringen	beginnen	om	19.00	uur.
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Werkgroep Mariavieringen: bij	 het	 gesprek.	
Waarom	 hebben	
mensen	 wat	 met	
Maria?	 Ben	 Aar-
sen:	‘Maria	is	heel	
dichtbij.	Benader-
baar.’	 Carla	 denkt	
dat	het	ook	iets	te	
maken	heeft	met	
de	 herinnerin-
gen	 die	 oudere	
mensen	 aan	 het	
lof	 hebben.	 Ben:	
‘Het	is	een	goede	
combinatie	 van	
tradities	 en	 nieu-
we	 dingen.	 Je	
hebt	wel	de	actu-
aliteit	 nodig.	Met	
alleen	 oude	 Ma-
rialiedjes	 zingen	
kom	je	er	niet.’

Hartenkreten
Het	thema	van	de	
oktobermaand	 is	
‘Wees	 Gegroet’.	
Dat	klinkt	simpel.	
‘Maar	 dat	 is	 het	
niet’,	 vult	 Carla	
aan.	 ‘Neen,	 dat	
viel	nog	niet	mee	
om	daar	inhoud	aan	te	geven.’	Ben:	‘Hoe	vaak	bid	je,	of	moet	
ik	zeggen:	raffel	 je	het	Wees	Gegroet	af?	Je	weet	amper	wat	
je	bidt.’
In	vijf	vieringen	wordt	het	Wees	Gegroet	ontleedt.	 In	 iedere	
viering	staat	een	zin	uit	het	Wees	Gegroet	centraal.	Het	Wees	
Gegroet	 is	een	oud	gebed,	maar	het	vraagt	wel	om	duiding	
en	diepgang.	Carla.	‘Over	het	Onze	Vader	wordt	nog	wel	eens	
gepreekt,	 maar	 het	 Wees	 Gegroet	 krijgt	 minder	 aandacht.’	
Tijdens	de	Mariavieringen	kunnen	mensen,	anoniem,	hun	ei-
gen	opgeschreven	intentie	in	een	kistje	doen.	Dat	neemt	Ben	
Aarsen	mee	naar	Lourdes	en	plaatst	dat	in	de	grot	bij	Maria.	
Alleen	 hij	 kent	 de	 inhoud.	 ‘Het	 zijn	 indrukwekkende	 inten-
ties’,	zegt	hij	er	over.	‘Hartenkreten	van	mensen.	Maar	ook	van	
dankbaarheid.’	 Carla	 vindt	 het	 mooi	 dat	 mensen	 dankbaar-
heid	tonen.	‘We	gaan	vaak	naar	Maria	als	we	wat	willen.	Ik	heb	
me	aangeleerd	om	ook	naar	Maria	te	gaan	om	dank-je-wel	te	
zeggen.’	‘Misschien	 is	Maria	een	paar	 jaar	 lang	wel	eens	wat	
op	de	achtergrond	geraakt,	maar	vergeten	zijn	we	haar	niet,	
zeggen	Ben	en	Carla.	Dan	zouden	de	kapelletjes	langs	de	weg	
ook	verwaarloosd	 zijn.	 En	er	 zouden	dan	ook	geen	kaarsjes	
meer	branden	bij	de	Mariabeelden	in	de	kapellen	en	kerken.’	
De	mensen	zoeken	bij	Maria	de	stilte,	even	met	hun	gedach-
ten	of	gebed	bij	een	dierbare.	‘Ze	is	een	voorspreekster.	Bij	Ma-
ria	hebben	de	mensen	het	idee	dat	zij	weet	waar	je	het	over	
hebt.	Het	is	die	nabijheid,	die	gewoonheid’,	aldus	Ben.	Maar	hij	
voegt	er	wel	wat	aan	toe:	‘Mijn	moeder	had	ook	niet	overal	een	
oplossing	voor,	Maria	ook	niet.	Maar	zij	zegt:	‘Doe	maar	wat	Hij	
u	zeggen	zal.	Dat	biedt	houvast.’	Ben	wil	het	niet	hebben	of	
jongeren	meer	of	minder	wat	met	Maria	hebben	dan	ouderen.	
Hij	wil	Maria’s	verhaal	in	de	taal	van	deze	tijd	verkondigen.	Dat	

spreekt	 iedereen	
aan.	 ‘Kijk	 eens	
wie	 de	 kaarsjes	
bij	 Maria	 opste-
ken.	 Ik	 denk	 dat	
dat	 meer	 jonge-
ren	doen,	dan	wij	
denken.’	

Geen sinecure 
We	 zijn	 er	 als	we	
elkaar	nodig	heb-
ben,	 op	 bijzon-
dere	 kerkelijke	
momenten.	 Dat	
blijkt	 ook	 bij	 de	
Mariavieringen.	
Carla:	 ‘Door	 de	
parochiebrede	
opzet	 geeft	 dat	
ook	 verbonden-
heid.	 Het	 schept	
een	band.	De	Ma-
riavieringen	 zijn	
niet	 iets	 van	 en	
voor	 één	 locatie,	
maar	van	en	voor	
de	hele	parochie.	
In	 2008	 was	 dat	
uniek.’	Carla	vindt	
het	 geweldig.	 ‘Er	
komen	 steeds	

meer	mensen	bij.	Het	bindt	mensen,	over	de	grenzen	van	de	
locaties	heen.’	De	werkgroep	is	soms	lang	bezig	met	de	voor-
bereidingen.	Het	is	geen	sinecure	een	goed	thema	te	vinden.	
‘We	willen	niet	bij	Maria	blijven	steken,	maar	een	doorverwij-
zing	maken	naar	de	Schrift.	Ja,	dat	is	wel	zoeken.	En	misschien	
is	dat	wel	het	leukste’,	aldus	Ben.	Carla	vult	aan:	‘Als	je	weet	wat	
je	bidt	en	leest	geeft	dat	een	nieuwe	dimensie.	Wij	zijn	daarin	
ook	 groeiende.’	 Ben	 heeft	 het	 over	 zoekende	 mensen.	 ‘Het	
verhaal	 is	nooit	af’,	weet	hij.	Voor	Carla	geven	de	werkgroep	
en	vieringen	inspiratie	en	voldoening.	‘Met	heel	veel	plezier	is	
de	werkgroep	aan	het	werk’.	Ben:	‘Het	kost	die	werkgroep	veel	
energie,	maar	ze	hebben	het	er	graag	voor	over.’

Maria bindt ons als parochie
In	de	werkgroep	Mariavieringen	zitten	pastor	Ben	Aarsen,	Car-
la	Krechting,	Wilma	Beursken,	Annie	Bekker,	Marian	Scholten	
en	Josephien	van	der	Aart.	Zo’n	10	 jaar	geleden	waren	er	 in	
de	traditionele	Mariamaanden	mei	en	oktober	Mariavieringen	
in	Wehl	en	Didam.	In	de	laatste	week	van	die	maand	werden	
er	in	de	verschillende	kerken	Mariavieringen	gehouden,	met	
een	 handjevol	 mensen.	 Toen	 ontstond	 het	 idee	 om	 paro-
chie-breed	Maria	 te	 vereren.	 Een	aantal	mensen	 is	daarover	
gaan	nadenken	en	 in	2008	–	nog	voor	het	ontstaan	van	de		
H.	Gabriëlparochie	–	vond	de	eerste	gezamenlijke	Mariavie-
ring	plaats	met	één	thema	 in	steeds	een	andere	kerk	 in	wat	
nu	 de	 H.	 Gabriëlparochie	 heet.	 Het	 eerste	 thema	 was:	 ‘Uw	
boodschap	dragen	wij	uit.’	De	werkgroep	streeft	er	naar	om	
elk	jaar	in	de	meeste	kerken	in	de	parochie	een	Mariaviering	
te	houden.	De	laatste	donderdag	in	mei	en	oktober	vindt	de	
slotviering	traditiegetrouw	in	Didam	plaats.
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1.	 Ondertussen	hebben	twee	informatieavonden	plaatsgevonden	betreffende	de	voorbereidingen	op	de	eerste	heilige	com-
munie.	Pastoraal	werker	Guus	van	der	Ploeg	heeft	deze	avonden	georganiseerd	en	geleid.	De	opkomst	van	de	avonden	is		
bijzonder	goed	geweest.	De	ouders	hebben	de	uitnodiging	goed	verstaan.	Hopelijk	zullen	veel	ouders	hun	kind	opgeven;

2.	 Diaken	Theo	Reuling,	pastor	Ben	Aarsen	en	pastoor	Jurgen	Jansen	zijn	de	afgelopen	periode		op	bedevaart	geweest;		paro-
chianen	uit	de	Gabriël	gaan	naar	Lourdes,	Banneux	en	Kevelaer.		Altijd	een	bijzondere	ervaring	en	belevenis;	

3.	 Zaterdag	12	november	gaan	we	naar	de	priesterwijding		van	Johan	Rutgers.	Pastoor	Jurgen	Jansen	gaat	namens	het	pasto-
raal	team	mee;

4.	 In	oktober	zullen	er	een	aantal	avonden	rondom	de	Bijbel	worden	verzorgd.	Deze	avonden	zullen	verzorgd	door	pastor	Ben	
Aarsen.	Deze	avonden	gaan	door	als	er	zich	tenminste	10	mensen	hebben	opgegeven;	

5.	 Op	dinsdag	25	oktober	zal	het	pastoraal	team	haar	pastoraal	beleid	presenteren	aan	de	lokatieraden	en	pastoraatsgroepen	
van	de	geloofsgemeenschappen	van	de	Gabriël.	Een	belangrijk	moment	voor	onze	gemeenschappelijke	toekomst;	

6.	 Op	dinsdag	15	november	organiseert	het	pastoraal	team	een	avond	rondom	het	nieuwe	Onze	Vader.	Allen	van	harte	wel-
kom;

7.	 Het	weekendrooster	van	1	januari	tot	en	met	1	juli	2017	is	besproken	in	het	pastoraal	team;	
8.	 De	eerste	aanzetten	voor	een	‘Gezinsmiddag’	in	de	parochie	zijn	besproken	in	het	team	van	pastores.	Een	mooie	uitdaging!	

Uw pastores
	

Van uw pastores...i

Nederland	en	Vlaanderen	kennen	al	heel	lang	een	vertaling	van	het	Onze	Vader	die	van	elkaar	verschilt.	Zelfs	bij	alle	vernieuwin-
gen	als	gevolg	van	het	Tweede	Vaticaanse	Concilie	lukte	het	niet	om	tot	een	gezamenlijke	tekst	te	komen.	Voor	de	liturgie	is	in	
2008	een	nieuwe	Orde	voor	de	Mis	verschenen.	Deze	is	door	een	Nederlands/Vlaamse	commissie	vertaalt	naar	het	Nederlands.	Dit	
was	een	goede	gelegenheid	om	ook	te	streven	naar	een	vertaling	van	het	Onze	Vader	voor	het	gehele	Nederlandstalige	gebied.	
Daar	is	ook	door	de	Congregatie	voor	de	Eredienst	in	Rome	op	aangedrongen.	Voor	de	nieuwe	vertaling	is	zoveel	mogelijk	aan-
gesloten	op	de	huidige	vertalingen	van	het	Onze	Vader	in	zowel	Vlaanderen	als	Nederland.	Daarnaast	was	de	Latijnse	grondtekst	
richtinggevend.	Ook	is	gelet	op	bestaande	oecumenische	vertalingen	en	was	verstaanbaarheid	een	bepalende	factor.	De	vertaling	
die	hieruit	volgde	is	door	de	Vlaamse	en	Nederlandse	bisschoppen	goedgekeurd.	

Het	nieuwe	Gebed	des	Heren	luidt	dan	als	volgt:

Onze	Vader,
die	in	de	hemel	zijt,
uw	naam	worde	geheiligd,
uw	rijk	kome,
uw	wil	geschiede,
op	aarde	zoals	in	de	hemel.

Geef	ons	heden	ons	dagelijks	brood
en	vergeef	ons	onze	schulden,
zoals	ook	wij	vergeven	aan	onze	schuldenaren
en	breng	ons	niet	in	beproeving
maar	verlos	ons	van	het	kwade.

De	veranderingen	ten	opzichte	van	de	huidige	vertaling	zijn	onderstreept	weergegeven.	‘Schulden’	is	meervoud	geworden	omdat	
dit	ook	zo	in	de	grondtekst	staat.	Bij	‘vergeven	aan	onze	schuldenaren’	heeft	men	een	keuze	gemaakt	om	aan	te	sluiten	bij	de	
Vlaamse	vertaling,	waarbij	ook	is	meegenomen	dat	deze	zin	oecumenisch	meer	gebruikt	wordt.	Bij	‘breng	ons	niet	in	beproeving’	
is	gekozen	voor	een	betere	vertaling	uit	de	grondtekst.	Zo	zijn	tien	woorden	in	het	gebed	voor	ons	anders	geworden;	bij	de	Vla-
mingen	zijn	dat	er	twaalf.

Vanaf	de	eerste	zondag	van	de	Advent	zal	dit	nieuwe	Onze	Vader	in	de	liturgie	van	de	katholieke	kerk	in	Nederland	gebruikt	gaan	
worden.	Het	zal	nog	wel	even	wennen	zijn	en	zeker	enige	tijd	gaan	duren	voor	het	net	zo	automatisch	uit	onze	mond	komt	als	bij	
het	huidige	Onze	Vader.

Diaken Theo Reuling ofs

Een nieuw Onze Vader

Op	dinsdag	15	november	besteden	we	in	een	avond	aandacht	aan	het	Gebed	des	Heren:	achtergronden	bij	de	vernieuwing,	
de	nieuwe	tekst	zelf,	de	nieuwe	melodie.		En	natuurlijk	is	er	ruimte	voor	vragen.		U	bent	welkom	in	de	Gabriëlzaal	van	het	
parochiecentrum	in	Didam.	We	beginnen	om	20.00	uur,	vanaf	19.45	uur	staan	de	koffie	en	thee	klaar.
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Van uw pastores...
De	voorbereiding	op	de	Eerste	Heilige	
Communie	komt		steeds	beter	in	de	
steigers	te	staan.	Er	waren	bijna	100	
aanmeldingen	voor	de	informatieavon-
den,	die	we	in	september	hebben	ge-
houden	in	’s-Heerenberg	en	Didam.	Hoe	
groot	de	‘Gabriëlbrede	Communiegroep’	
uiteindelijk		is	geworden,	konden	we	op	
moment	van	dit	schrijven	nog	niet	zeg-

gen.	Immers:	de	ouders	melden	hun	kind(eren)	pas	definitief	
aan	na	deze	informatieavonden.	Maar	ik	durf	te	zeggen:	dat	
zal	weer	een	flinke	groep	zijn!

Als	pastoresteam	hebben	we	een		‘plan	van	aanpak’	gemaakt.	
Daarin	zijn	geluiden	en	adviezen	‘van	buiten’	meegenomen.	
Ik	zal	u	de	details	besparen	maar	enkele	punten	zijn	toch	het	
melden		waard.	Het	zijn	geen	nieuwe	en	schokkende	dingen.	
U	zult	zich	er	ongetwijfeld	in	herkennen.

Werkgroep Eerste Communie
De	uitvoering	van	ons	communieplan	staat	of	valt	met	de	
Werkgroep	Eerste	Communie.	We	gaan	werken	met	een		
Gabriël	Communiewerkgroep.	Het	ideaal	is,	dat	elke	geloofs-
gemeenschap,	groot	of	klein,	in	die	groep	vertegenwoordigd	
is.	Daartoe	hebben	we	voor	de	vakantie	de	locaties	uitgeno-
digd	om	te	helpen	zoeken	naar	medewerkers.	Tot	nu	toe	is	
het	gelukt	om	vrijwilligers	te	vinden	uit	Wehl,	Nieuw	Wehl	,	
Zeddam,	’s-Heerenberg,	Nieuw-Dijk,	Braamt	en	Beek.	Het	zijn	
parochianen	die-	zonder	de	locale	gemeenschap	uit	het	oog	
te	verliezen	–	over	de	grenzen	van	hun	eigen	dorp	of	stad	
heen	kunnen	en	durven	en	wíllen	kijken.	We	zijn	er	blij	mee.	
Met	deze	club	hebben	we	het	plan	besproken	en	kunnen	we	
zeggen:	we	gaan	ervoor!	Natuurlijk	hopen	we	nog	op	verster-
king	van	uit	de	andere	dorpen.

De	grote	groep	communicanten	wordt	verdeeld	in	subgroe-
pen.	De	Werkgroep	zal	-	‘taakverdelend’	-	de	voorbereidings-
bijeenkomsten	van	zo’n	subgroep	verzorgen.	Daarbij	wordt	
ze	voorbereid	en	begeleid	door	ondergetekende.	Hoeveel		
subgroepen	en	de	samenstelling	ervan	hangt	af	van		het	

Voorbereiding Eerste Communie loopt
aantal	kinderen.	De	subgroepen	kunnen	dus	afwijken	van	de	
bekende	‘clusterindeling’.	De	Werkgroep	gaat	gebruik	maken	
van	de	methode	‘Blijf	dit	doen’.

Ouder-Kind bijeenkomsten
Er	blijven	drie	Ouder-Kind	bijeenkomsten:	rond	de	Advent,	
het	begin	van	het	jaar	2017	en	op	Paaszaterdagmiddag,	met	
maaltijd	en	viering.		Het	zijn	momenten	waarop	we	ingaan	op		
passende	verhalen.	

Vieringen
Er	is	voor	alle	kinderen	samen	een	STARTVIERING.	Dat	is	een	
leuke	en	gezellige	en	sportieve	middag,	die	in	het	teken		staat	
van	kennismaken	en	‘los	komen’.	Het		woord	‘samen’		is	de	
rode	draad!	De	viering	van	de	Eerste	Heilige	Communie	plan-
nen	we	-	in	overleg	met	de	Werkgroep	-	weer	aan	het	eind	van	
de	voorbereiding.	Die	viering	zal	dan	zijn	in	één	van	de	kerken	
van	de	subgroepen.	

De	slotvieringen	komen	te	vervallen.	Gemeenschappen	die	
in	een	gewone	gezinsviering	hun	communicanten	in	het	licht	
willen	zetten,	zijn	daartoe	vrij.	Onder	andere	door	de	gewone,	
in	de	weekendviering	gebruikelijke	wijze	van	communiceren	
wordt	duidelijk,	dat	het	niet	om	een	Eerste	Communieviering	
gaat.	Natuurlijk	willen	we	het	stimuleren,	dat	ouders	met	hun	
kinderen		‘tussendoor’	ook	de	vieringen	in	de	lokale	kerken	
gaan	meevieren:	Sint	Maarten,	Kerstmis,	Driekoningen….		En	
laten	we	de	KinderWoordDiensten	in	Didam	niet	vergeten.	
Dat	we	hiervoor	soms	een	stukje	moeten	rijden	zal	het	pro-
bleem	toch	niet	zijn….

Toekomst
De	toekomst	zal	leren	of	ons	plan	haalbaar	is.	Zo	ja,	dan	is	dat	
een	geweldig	teken	van	leven!	Zo	niet,	dat	moeten	we	ons	
bezinnen	op	’hoe	dan	wel’.		Voorlopig	gaan	we	dit	jaar	vol	
goede	moed	van	start.

Namens het pastoresteam, 
Pastor Guus

We	horen	in	het	Evangelie	vaak	over	het	Rijk	Gods…	Jezus	vertelt	ervan	en	dan	noemt	Hij	het	ook	wel	Koninkrijk	der	
Hemelen,	Gods	Rijk	op	aarde….	Duidelijk	is	steeds,	dat	het	met	mensen	te	maken	heeft…	Onderstaande,	en	vooral	
de	afbeelding	zegt	hetzelfde,	maar	dan	anders….

Hoe word ik naaste?

Ter inspiratie
Het	gaat	in	het	Rijk	van	God	niet	om	de	vertrouwde	
categorieën	van	familie,	vrienden	of	bekenden	of	om	
begrenzingen	voor	anderen.	Nee,	Jezus	draait	het	om!	Het	
is	niet	“Wie	is	mijn	naaste?”,	maar	“Hoe	word	ik	naaste?”.	Dit	
verhaal	(van	de	Barmhartige	Samartitaan,	gvdp)	zegt	dat	
wij	een	naaste	worden	wanneer	wij	geraakt	worden	door	
de	nood	van	de	ander	en	dan	handelen,	zelfs	waar	het	
gaat	om	vijanden.

Niek Werkhoven & Jan Renkema, Vermoeden van volheid. 
wat Bijbelverhalen verhalen
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Nieuw in het bestuur - even voorstellen
Als	je	naam	gerelateerd	is	aan	een	grote	kerkheilige	en	je	bent	
geboren	in	de	Heilig	Landstichting	(Groesbeek),	dan	lijkt	het	
welhaast	voorbestemd	dat	je	je	ergens	in	je	leven	geroepen	voelt	
om	je	in	te	zetten	voor	je	geloof.	Van	kinds	af	aan	ben	ik,	inmid-
dels	43	jaar,	altijd	al	vertrouwd	geweest	met	het	geloof,	met	
kerkbezoek	en	alles	daar	omheen.	Net	zoals	mijn	broer	en	zus	
werd	ik	‘actief’	in	de	kerk,	zij	in	het	koor,	ik	als	misdienaar.	Na	mijn	
studie	in	het	westen	van	het	land	ben	ik	terecht	gekomen	in	Wehl,	
een	plek	niet	ver	van	waar	de	‘roots’	van	mijn	ouders	liggen.	Ik	
ben	werkzaam	in	de	marketing	en	communicatie	en	doe	dat	op	
dit	moment	voor	een	groot	internationaal	mengvoederbedrijf	in	
Ede.	Enige	jaren	geleden	ben	ik	betrokken	geraakt	bij	het	blad	De	
Gabriël	en	van	daaruit	ook	bij	de	parochie	H.	Gabriël.	Inmiddels	

ben	ik	actief	bij	Gabriëlmomenten	zoals	de	Gabriëldag,	de	Hemelvaartsviering	en	de	Driekoningenviering.	Binnen	de	geloofs-
gemeenschap	Wehl	draag	ik	de	processie	een	warm	hart	toe	en	kunt	u	mij	als	lector	tegen	komen.	

Sinds	1	september	2016	ben	ik	benoemd	in	het	bestuur	van	de	parochie	H.	Gabriël.	Als	Harrie	Leijten	op	1	januari	2017	zijn	be-
stuursperiode	heeft	afgerond	zal	ik	de	post	‘communicatie’	van	hem	overnemen.	In	een	kerk	waar	de	gemiddelde	leeftijd	over	
het	algemeen	toch	wat	hoger	ligt	vind	ik	het	belangrijk	om	als	‘oudere	jongere’	aanwezig	te	zijn.	Niet	alleen	als	kerkbezoeker,	
maar	ook	bestuurlijk.	Want	ook	al	zien	we	jongeren	niet	altijd	in	de	kerk;	ze	vormen	wel	degelijk	onderdeel	van	onze	parochie.	
Vanuit	de	bestuursfunctie	hoop	ik	dan	ook	mede	hen	te	kunnen	bereiken	om	het	mogelijk	te	blijven	houden	én	maken	om	
samen	te	geloven	en	samen	parochie	te	kunnen	zijn.	Dát	is	waar	ik	energie	van	krijg!

 Augustine van Ree

Bestuurlijk beleidsplan
Het	bestuur	is	de	afgelopen	maanden	bezig	geweest	met	het	bestuurlijk	beleidsplan.	Leidend	daarbij	was	het	pastoraal	beleids-
plan	dat	het	pastorale	team	in	het	voorjaar	heeft	afgerond.	De	pastorale	nabijheid	die	het	team	in	de	Gabriëlparochie	wil	realise-
ren	moet	mogelijk	worden		gemaakt	met	behulp	van	de	beschikbare	middelen	die	de	parochie	heeft.	En	dan	bedoelen	we	niet	
alleen	de	financiële	middelen.	Zoals	al	vaker	gezegd,	heeft	een	vitale	geloofsgemeenschap	voldoende	vrijwilligers,	parochianen	
die	de	vieringen	bezoeken	en	financiële	middelen	nodig.

Het	bestuur	heeft	daarom,	met	behulp	van	de	secretariaten,	een	analyse	gemaakt	van	de	vrijwilligers	die	in	onze	geloofsgemeen-
schappen	werkzaam	zijn.	Daarbij	hebben	we	niet	alleen	naar	het	aantal	vrijwilligers,	maar	ook	naar	leeftijdsopbouw	en	zogenaamde.	
“stapelvrijwilligers	(vrijwilligers	die	meerdere	taken	vervullen)”	gekeken.

Ook	is	op	basis	van	de	tellijsten	die	tijdens	de	vieringen	worden	bijgehouden	het	verloop	van	het	kerkbezoek	bekeken.	Daarnaast	
zijn	de	ontwikkelingen	met	betrekking	tot	de	kerkbijdrage	in	de	afgelopen	jaren	geanalyseerd.	Tevens	hebben	we	op	basis	van	de	
leeftijdsopbouw	van	parochianen	een	schatting	van	de	kerkbijdrage	voor	de	komende	jaren	gemaakt.

Ondanks	dat	we	ons	op	dit	moment	nog	geen	directe	zorgen	hoeven	te	maken,	ziet	het	bestuur	in	de	komende	jaren	bij	vrijwel	
elke	geloofsgemeenschap	toch	wel	een	sterk	dalende	trend	bij	één	of	meerdere	van	deze	3	aspecten	(vrijwilligers,	kerkbezoek,	
financiële	middelen).	

Achteroverleunen	zou	dus	geen	goede	beslissing	zijn	als	we	het	gelovig	leven	ook	in	de	toekomst	willen	behouden	en	veilig	stel-
len.	Daarom	heeft	het	bestuur	in	het	bestuurlijk	beleidsplan	een	aantal		keuzes	en	doelstellingen	geformuleerd	met	betrekking	tot	
onder	andere	gebouwen,	groot	onderhoud,	kerkhoven,	financiën,	bestuur	en	organisatie.	

In	oktober	zal	het	pastoraal	en	bestuurlijk	beleidsplan	aan	de	locatieraden	worden	gepresenteerd.	In	de	decembereditie	van	De	
Gabriël	zullen	we	de	parochianen	verder	informeren.

Nieuw bestuurslid: Augustine van Ree
Per	1	september	2016	is	Augustine	van	Ree	als	algemeen	lid	toegetreden	tot	het	bestuur.	Na	een	inwerkperiode	zal	zij	een	eigen	
portefeuille	krijgen.

Met vriendelijke groeten, bestuur parochie H. Gabriël

i Van uw bestuur...
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Wereldjongerendagen 2016 in Kraków!
Velen onder ons, ook de katholieken, denken bij de kreet 
Jongerendagen: “Oh, dat is toch van de EO?” Om ver-
volgens uitgelegd te krijgen dat het toch echt het grote 
katholieke evenement is waar miljoenen jongeren op 
af komen om inspiratie en verdieping in hun geloof te 
zoeken. En niet te vergeten de rol van de paus als grote 
inspirator met de populariteit van een popster. Het door 
hem in leven geroepen thema van deze dagen was: “Zalig 
de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid onder-
vinden. “

Het	thema	van	deze	dagen	is	op	zichzelf	al	best	veelomvat-
tend.	Wat	is	barmhartigheid	nu?	Het	komt	er	op	neer	dat	je	
de	noden	van	anderen	herkent	en	probeert	hier	een	bijdrage	
aan	te	leveren.	Het	gaat	erom	dat	de	liefde	de	boventoon	
voert	waardoor	de	mens	weer	in	zijn	menselijke	waarde	
wordt	hersteld.

De	reis	begon	met	een	kennismakingsweekend	met	jonge-
ren	uit	de	vier	parochies	Gabriël,	Maria-Laurentius	–	Verrijze-
nisparochie,	St.	Eusebius	en	de	H.	Paus	Johannes	XXIII.	Daar	
maakten	we	reeds	kennis	met	het	begrip	barmhartigheid	en	
leerden	we	elkaar	kennen.	We	kwamen	uit	best	wel	verschil-
lende	regio’s	van	het	land,	maar	konden	het	al	vrij	snel	met	
elkaar	vinden.	

Eind	juli	begonnen	we	dan	echt	aan	onze	reis.	Niet	naar	
Kraków	maar	eerst	voor	twee	dagen	naar	Münster.	Door	
goede	contacten	hadden	we	de	gelegenheid	hier	twee	
dagen	te	verblijven	in	het	seminarie	van	het	bisdom	Münster.	
Een	enorm	gebouw	met	honderden	kamers	dat	nog	echt	
de	sfeer	van	een	seminarie	uitademt.	Na	een	boeiende	en	
gezellige	tijd	met	elkaar	vertrokken	we	naar	Kraków	voor	het	
echte	werk.	

Na	een	slopende	reis	met	veel	Hollandse	hits	en	gezelligheid	
kwamen	we	aan	in	een	buitenwijk	van	Kraków.	We	sliepen	in	
een	schoolgebouw	met	tweehonderd	Nederlandse	jongeren.	

Wat kunnen wij doen?

Vanuit	hier	vertrokken	we	iedere	ochtend	naar	de	Catechese	
met	aansluitend	de	Eucharistieviering.	Een	aantal	Nederland-
se	bisschoppen	verzorgde	boeiende	lezingen,	achtereenvol-
gens	Mgr.	Hendriks,	Mutsaerts	en	Van	den	Hende.	

Naast	deze	catecheses	en	vieringen	waren	er	ook	bijeen-
komsten	voor	alle	WJD’ers	die	van	over	de	hele	wereld	waren	
gekomen.	Zo	was	er	een	pelgrimage	vanuit	een	kerk	met	
relieken	van	Johannes	Paulus	ll,	dé	nationale	trots	in	Polen.	
Niet	alleen	de	Polen	zijn	een	trots	volk,	het	Italiaanse	en	
Franse	volkslied	ken	je	ook	uit	je	hoofd	na	deze	dagen.	De	
openingsviering	vond	op	dinsdag	plaats,	de	verwelkoming	
van	de	paus	op	donderdag	en	de	kruisweg	op	vrijdag.

Het	hoogtepunt	van	de	WJD	was	de	pelgrimage	van	zo’n	10	
kilometer	naar	Campus	Misericordiae,	een	groot	veld	buiten	
Kraków,	waar	‘s	zaterdags	de	wake	was	en	‘s	zondags	de	af-
sluitende	mis.	Bijna	3	miljoen	mensen	waren	daar	samen	om	
samen	te	bidden	en	te	zingen.	Het	meest	mooie	aspect	aan	
dit	alles	was	de	gezamenlijke	sfeer	die	letterlijk	en	figuurlijk	
over	alle	grenzen	heen	ging.	Op	zaterdagavond	kreeg	ieder-
een	een	kaars	in	zijn	hand,	luisterend	naar	de	paus	met	mil-
joenen	lichten!	Men	wisselde	gesprekken	en	kleine	geschen-
ken	uit	en	we	waren	allemaal	verbijsterd	over	de	samenhang	
in	het	geloof	dat	je	normaal	zelden	zo	massaal	ervaart.	

De	jongerendagen	bleken	wel	zo’n	speciale	ervaring.	Ieder-
een	vierde	mee	en	was	vriendelijk	tegen	elkaar,	we	zetten	
ons	allemaal	in	voor	iets	gezamenlijks,	het	geloof!	We	hebben	
de	barmhartigheid	op	iedere	straathoek	mogen	ervaren	
door	de	gastvrije	Poolse	bevolking	en	de	vele	verhalen	en	
geschenken	van	jongeren	uit	de	rest	van	de	wereld.	Uit	het	
niets	dansten	we	met	verschillende	landen	hand	in	hand!	
Samen	slapen	met	drie	miljoen	jongeren	op	een	veld	na	een	
overweldigende	preek	van	de	paus,	de	kerk	blijkt	relevant!

Willem Bles
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Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen

Adventsactie voor Burkina Faso

In	de	Wereldmissiemaand	oktober	besteedt	Missio/Pauselijke	
Missiewerken	dit	jaar	aandacht	aan	de	katholieke	gelovigen	
in	de	Filippijnen,	met	als	thema	‘Getuigen	van	barmhartig-
heid’.	Natuurrampen,	armoede	en	arbeidsmigratie	zijn	slechts	
enkele	van	de	problemen	in	dit	land.	

Land van tyfoons
Steeds	weer	worden	de	Filippijnen	getroffen	door	zware	tro-
pische	stormen.	In	2013	raast	de	supertyfoon	Haiyan	over	het	
land	en	laat	een	spoor	van	vernieling	na.	Duizenden	mensen	
vinden	de	dood.	Degenen	die	het	overleven	hebben	niets	
meer.	Geen	huis,	geen	bezittingen,	geen	bestaansgrond.	
Zoals	de	vissersgezinnen	aan	de	kust	van	Tacloban.	

Getuigen van barmhartigheid
Missio/Pauselijke	Missiewerken	steunt	dit	jaar	diverse	projec-
ten	van	religieuzen	in	de	Filippijnen.	Zij	laten	Gods	barm-
hartigheid	zien	in	hun	handelen,	zij	zijn	getuigen	van	Gods	
barmhartigheid.	Hun	voorbeeld	is	een	inspiratie	voor	ons.	Zo	
hebben	de	Missiebenedictinessen	het	initiatief	genomen	tot	

De	werkgroep	M.O.V.	van	de	Gabriëlparochie	heeft	voor	de	
Adventsactie	gekozen	voor	een	project	in	Burkina	Faso	van	de	
zusters	van	OLV	van	Liefde	van	de	Goede	Herder.

Onderdak en zelfontwikkeling
Het	project	wil	een	antwoord	geven	op	de	noden	van	de	
bewoners	van	de	sloppenwijk	Burkinabé.	Uit	een	enquête	blijkt	
dat	de	potentiële	doelgroep	een	zeer	laag	inkomen	heeft	door	
hun	lage	onderwijsniveau	en	gebrek	aan	technische	vaar-
digheden.	Daardoor	komen	ze	niet	in	aanmerking	voor	een	
betaalde	baan.	Minder	dan	de	helft	van	de	bewoners	heeft	ooit	
onderwijs	gekregen	en	tien	procent	is	analfabeet.	Negen	van	
de	tien	meisjes	werken	in	de	huishouding	en	worden	door	hun	
werkgevers	uitgebuit.	Bijna	alle	meisjes	zijn	fysiek	of	verbaal	
misbruikt	door	ouders,	familieleden,	vrouwenhandelaars	of	
pooiers.	Een	schamele	15	%	van	de	meisjes	komt	uit	een	stabiel	
gezin.	De	zusters	willen	deze	kwetsbare	groepen	beschermen	
door	hen	onderdak	te	bieden,	hun	capaciteiten	te	ontwik-
kelen	en	een	stimulerende	omgeving	voor	kleine	kinderen	te	
creëren.	De	zusters	willen	200	à	300	vrouwen	en	kinderen	per	
jaar	bereiken.

de	bouw	van	een	nieuw	dorp	voor	de	vissersfamilies	in	Ta-
cloban.	En	in	Manila	is	zuster	Cecille	Ido	de	drijvende	kracht	
achter	het	gezinscentrum	‘Tuluyan’,	waar	dakloze	gezinnen	
worden	opgevangen	en	weer	op	weg	geholpen.	

Missiezondag 23 oktober
Wereldwijd	wordt	op	Missiezondag	23 oktober	de	ver-
bondenheid	van	onze	katholieke	geloofsgemeenschappen	
gevierd.	Ook	vindt	er	een	collecte	plaats	in	elke	parochie.
In	het	eerste	weekend	van	oktober	(1	en	2	oktober)	staan	de	
kinderen	in	de	Filippijnen	centraal	op	de	Wereldmissiedag	
van	de	kinderen.

Helpt	u	mee?	Geef	dan	in	de	collecte	voor	dit	project	in	het	
weekend	van	22/23 oktober	aanstaande	of	stort	uw	bijdrage	
op	NL65	INGB	0000	0015	66,	ten	name	van	MISSIO	Wereldmis-
siemaand,	te	Den	Haag.	Voor	meer	informatie:	www.missio.nl

M.O.V. parochie H. Gabriël

Geplande activiteiten
De	zusters	willen	op	korte	termijn	een	huis	inrichten	voor	15	
meisjes	en	vrouwen	die	slachtoffer	werden	van	geweld.	Ook	
vrouwen	of	meisjes	die	in	aanraking	kwamen	met	justitie	zijn	
welkom.	Verder	staan	een	kleuteropvang	en	een	kleuterschool	
op	de	planning.	Er	zouden,	over	een	periode	van	drie	jaar,	in	
totaal	195	kleuters	opgevangen	worden.	Ten	slotte	willen	de	
zusters	ook	opleidingen	aanbieden	voor	150	meisjes	en	vrou-
wen	per	jaar.	De	opleidingen	variëren	van	catering,	koken,	ban-
ketbakkerij	en	Frans	tot	internet-	en	computervaardigheden.

Langetermijnplannen
Op	middellange	termijn	wil	het	project	de	sociale	en	economi-
sche	integratie	van	vrouwen	in	alle	lagen	van	de	maatschappij	
bevorderen.	Op	lange	termijn	voorziet	het	project	de	verbete-
ring	van	de	levensomstandigheden	van	vrouwen	en	kinderen,	
gendergelijkwaardigheid	en	emancipatie.	De	zusters	hopen	
ook	om	inclusief	en	kwalitatief	onderwijs	te	verzorgen	voor	
iedereen	en	het	levenslange	leren	te	bevorderen.

U	kunt	dit	project	steunen	via	de	collecte	in	december	in	onze	
kerken	of	door	uw	gift	te	storten	op	NL89INGB0653100000	ten	
name	van	Adventsactie,	Den	Haag.	Een	mooie	daad	tijdens	de	
voorbereiding	op	de	komst	van	het	kindje	in	de	kribbe.	Van	
harte	aanbevolen.	

M.O.V. parochie H. Gabriël

Steun parochies wereldwijd
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Lotgenotencontact…
Sinds	twee	jaar	bestaat	in	onze	parochie	H.	Gabriël,	in	samenwerking	met	de	protestants-christelijke	gemeente	in	Wehl,	een	
werkgroep	Lotgenotencontact.	Bij	voldoende	belangstelling	willen	wij	binnenkort	weer	met	een	nieuwe	groep	deelnemers	aan	
de	slag	gaan	om	samen	ervaringen	te	delen	rond	het	verlies	van	een	partner,	iemand	met	wie	je	lief	en	leed	deelde,	iemand	die	
helemaal	met	je	leven	verweven	was	en	die	daaruit	voor	altijd	is	verdwenen.	Dit	is	een	verdriet,	waarin	–	naar	het	lijkt	en	voelt	
-	niemand	je	troosten	kan,	tenzij	dat	het	gaat	om	lotgenoten,	mensen	die	weten	en	voelen	waar	jij	het	over	hebt,	hoe	je	soms	
vechten	moet	om	je	leven	weer	op	de	rails	te	krijgen.	Graag	delen	wij	met	u	een	ervaring	van	een	deelnemer	aan	een	eerdere	
groep	lotgenoten.

Mocht	u	graag	deel	willen	nemen	aan	een	groep	Lotgenotencontact	en	op	de	hoogte	worden	gehouden	van	de	eerstvolgende	
mogelijkheid,	dan	kunt	u	dit	kenbaar	maken	door	te	mailen	naar	werkgroeplotgenoten@gmail.com.	Wilt	u	dan	ook	even	uw	
adres	en	telefoonnummer	opgeven?	Dat	vergemakkelijkt	het	opnemen	van	contact.	U	kunt	zich	ook	telefonisch	opgeven	via	
Thea	Berendsen,	zij	is	bereikbaar	op	0314	–	68	12	91.

Werkgroep Lotgenoten

Als	iemand	na	het	overlijden	van	mijn	man	vroeg	hoe	het	met	me	ging	zei	ik	steevast:	“Ach,	het	gaat	zo	z’n	gangetje…”	
Ik	liet	wel	eens	een	beetje	doorschemeren	dat	ik	mijn	man	erg	miste	en	liet	ook	wel	eens	een	traan,	maar	hoe	lief	en	
belangstellend	de	mensen	om	me	heen	ook	zijn,	echt	begrijpen	wat	je	doormaakt	kunnen	ze	niet.	Anders	is	dat	in	
gesprekken	met	lotgenoten.	Je	herkent	zoveel	bij	elkaar,	merkt	opeens	dat	de	ander	daar	ook	mee	zit,	dat	het	niet	gek	is	
dat	je	dit	of	dat	denkt	of	doet.	Je	kunt	ieder	vanuit	je	eigen	ervaringen	met	elkaar	meeleven	en	meevoelen	en	dat	is	een	
verademing.	Gesprekken	met	lotgenoten	gaven	me	steun	en	hebben	een	grote	meerwaarde	voor	mij.	Het	is	heel	anders	
dan	bijvoorbeeld	praten	met	de	kinderen,	familie	of	vrienden.	Je	probeert	je	dan	toch	-ondanks	alles	en	hoe	vertrouwd	
en	lief	ze	je	ook	zijn-	groter	voor	te	doen	dan	je	bent	of	je	je	voelt.	Je	wilt	ze	niet	met	jouw	verdriet	opzadelen	of	belas-
ten,	ook	al	hebben	ze	daar	geen	enkel	probleem	mee.	Met	lotgenoten	is	dat	anders.	Lotgenoten	zijn	deelgenoten	in	wat	
je	allemaal	is	overkomen	en	je	kunt	daardoor	veel	voor	elkaar	betekenen.	

Sint Maartenviering
De		‘11e	van	de	11e’	is	al	weer	dichtbij.	Dat	roept	natuurlijk	gedachten	aan	de	carnaval	op,	maar	
voor	gelovige	mensen	ook	aan	het	feest	van	Sint	Martinus,	die	we	ook	kennen	als	Sint	Maar-
ten.	Op	verschillende	plekken	wordt	het	feest	ook	meer	of	minder	liturgisch	gevierd.	En	die	
vieringen	zijn	vooral	voor	de	kinderen	aantrekkelijk!	Daarom	deze	oproep	en	uitnodiging!	Bekijk	
goed	het	rooster	(bijvoorbeeld	op	www.parochiegabriel.nl)	en	houd	het	nieuws	maar	in	de	
gaten!	U	ben	met	uw	kinderen	van	harte	welkom!

Er	is	in	elk	geval	in	Didam	een	Martinus-kinderviering.	Deze	viering	is	op	zaterdag	12	november	
om	17.00	uur	in	de	Mariakerk.	De	Drumfanfare	doet	eraan	mee!	We	mogen	met	lampions	in	
optocht	achter	hun	muziek	aan!	

Pastor Guus
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Taizé viering met Weerklank  

Afscheid van koster Fons Derksen

Wie	kent	hem	niet?		Nieuw-Dijker	Fons	Derksen.	Altijd	in	
voor	een	grapje	en	een	praatje	maar	vooral	bekend	om	zijn	
enorme	inzet	als	vrijwilliger	voor	kerk	en	schutterij.	In	2014	
ontving	hij	de	meer	dan	verdiende	prijs	van	vrijwilliger	van	
het	jaar	van	de	vereniging	Leefbaar	Nieuw-Dijk.	Zijn	leeftijd	
en	de	daarmee	gepaard	gaande	aflatende	gezondheid	noop-
ten	hem	om	met	dit	vrijwilligerswerk	te	stoppen.

Na	veertig	jaar	trouwe	dienst	werd	op	zaterdag	3	september	
afscheid	genomen	van	koster	Fons	Derksen.	Al	die	tijd	diende	
Fons	de	Nieuw-Dijkse	geloofgemeenschap		Antonius	van	Pa-
dua	met	volle	inzet.	Hij	was	zoveel	meer	dan	alleen	koster.	Hij	
was	kerkhofbeheerder,	collectant,	schoonmaker	en	manusje	
van	alles	in	en	rondom	de	kerk.	Tijdens	de	eucharistieviering	
in	een	goedgevulde	Nieuw-Dijkse	kerk	te	midden	van	kin-
deren	en	kleinkinderen,	sprak	pastor	Ben	Aarsen.	De	pastor	
ging	in	op		de	moeilijke	momenten		die	nu	aanbreken,	het	
loslaten	van	iets	dat	je	40	jaar	met	volle	inzet	hebt	gedaan.	

Het	koor	Weerklank	heeft	al	een	behoorlijk	repertoire	van	
prachtige	vierstemmige	Taizéliederen,	maar	zal	speciaal	voor	
deze	viering	ook	nieuwe	Taizéliederen	ten	gehore	brengen.	
We	hopen	en	vertrouwen	er	op,	U	een	boeiende	en	inspire-
rende	Taizéviering	voor	te	mogen	schotelen.
	
Namens	de	werkgroep	bevelen	we	deze	viering	van	harte	bij	
u	aan	en	nodigen	wij	u	hiervoor	graag	uit.	Hopelijk	tot	ziens	
op	20	november!

Namens de werkgroep 
Gerard Bod - Thekla Hieltjes - Marijke Dekkers  		

	  

Op	zondag	20	november	aanstaande	zal	de	werkgroep	
gebedsvieringen	Zeddam	een	mooie	Taizéviering	verzorgen	
in	de	St.	Oswalduskerk.	De	viering	begint	om	11.00u	en	krijgt	
muzikale	ondersteuning	van	het	gemengd	koor	Weerklank.	

De	pastor	memoreerde:	“Fons	wat	zouden	wij	beiden	nog	
graag	Nieuw-Dijk	door	gaan	zonder	de	hulp	van	enige	vorm	
van	rollend	vervoer.”

Namens	de	locatieraad	sprak	Wilma	Beursken	haar	waarde-
ring	en	dankbaarheid	uit	voor	het	vele	werk	dat	Fons	voor	de	
Nieuw-Dijkse	geloofsgemeenschap	heeft	verricht.	Ze	bood	
hierbij	als	dank	een	oorkonde	en	een	enveloppe	met	inhoud	
aan.	Pastor	Ben	Aarsen	besloot	de	dienst	met	de	woorden:	
“Fons,	ik	hoop	dat	we	elkaar	nog	vaak	voor	de	voeten	lo-
pen....misschien	tot	vervelens	toe.”

Na	de	dienst	was	er	koffie	achter	in	de	kerk	en	maakten	vele	
aanwezigen	van	de	gelegenheid	gebruik	om	persoonlijk	
afscheid	te	nemen	van	Fons.	In	besloten	kring	werd	daarna	
in	de	pastorie	onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje	
nog	even	nagepraat.
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Bidden

Deze	week	las	ik	toevallig	op	internet	een	verslag,	of	
beter	gezegd	een	dagboek,	van	een	aantal	evacuees	die	
in	februari	1945	door	de	oprukkende	frontlinie	moesten	
vertrekken	van	huis	en	haard.	Een	verhaal	dat	door	de	
tegenwoordige	vluchtelingencrisis	weer	heel	actueel	
is.	Deze	families	vertrokken	vanaf	het	Gelders	Eiland	
via	Doetinchem,	Lichtenvoorde,	Ruurlo,	Borculo	naar	
Twente,	alwaar	ze	verbleven	tot	de	bevrijding	in	mei	
1945.	Er	bestonden	in	die	tijd	evacuatie-comités	die	een	
onderkomen	regelden	voor	deze	mensen.	Zo	te	lezen	
waren	ze	best	wel	tevreden	met	de	ontvangst	op	de	
verschillende	adressen.	Als	tegenprestatie	hielpen	ze	
hun	gastgevers,	meestal	op	een	boerderij	met	allerlei	
werkzaamheden.
Zo	lezen	we	over	helpen	dorsen,	het	hakken	van	kachel-
hout,	koken	van	pap	en	het	zetten	van	surrogaatkoffie.

Wat	me	echter	het	meest	opviel	en	het	meest	is	bij-
gebleven	bij	het	lezen	van	hun	aantekeningen	is	de	
steeds	weer	op	elke	dag	genoemde	tijden	dat	ze	gingen	
bidden.	Dat	waren	elke	dag	weer	het	morgengebed,	het	
bidden	voor	en	na	het	eten	en	’s	avonds	de	rozenkrans	
voordat	ze	in	het	stro	gingen	slapen.	Ja,	deze	momenten	
worden	steeds	weer	genoemd,	als	zijnde	de	rustpunten	
van	elke	dag.	Geen	wonder,	hoor	ik	u	al	denken,	het	
gezegde	luidt	immers	‘Nood	leert	bidden’.	Toch	krijg	je	
bij	het	lezen	niet	de	indruk	dat	de	mensen	zich	in	nood	
voelden.	Ze	waren	weg	uit	de	gevarenzone	van	de	
frontlinie	en	ze	voelden	zich	goed	opgenomen	op	de	
plaatsen	waar	ze	verbleven.	Nee,	ik	denk	eerder	dat	hun	
gebeden	een	voortzetting	waren	van	de	manier	waarop	
ze	dat	van	huis	uit	gewend	waren	en	dat	ze	bleven	
volhouden,	ook	al	verbleven	ze	vaak	bij	andersdenkende	
gezinnen.

We	zien	nu	dat	er	in	de	loop	van	de	tijd	wel	een	en	ander	
is	veranderd.	Het	bidden	van	dagelijkse	gebeden	op	
gezette	tijden	is	wel	in	onbruik	geraakt.	Ik	heb	de	indruk	
dat	we	daardoor	in	ons	hectische	leven	van	vandaag	
hierdoor	wel	de	nodige	rustpunten	zijn	gaan	missen.	
Misschien	kan	het	een	oplossing	zijn	dat	we	op	onze	
smartphones	een	app	zouden	kunnen	downloaden	met	
daarop	een	aantal	gebeden	die	we	op	gezette	tijden	
voorafgegaan	door	een	stichtelijke	ringtone	kunnen	
gaan	bidden.

groeten,

Derk

Medio	november	komt	voor	de	17e	keer	de	Nieuw	Wehl	
kalender	uit.	In	het	jaar	2000	heeft	pater	Willy	Hoeben	het	
initiatief	genomen	om	gebeurtenissen	in	het	Nieuw	Wehlse	
door	middel	van	een	maandkalender	onder	de	aandacht	te	
brengen.	Pater	Hoeben	was	trots	op	het	dorp	en	wilde	via	
deze	kalender	de	dorpsgeschiedenis	levendig	houden,	maar	
ook	aandacht	besteden	aan	zaken	die	recent	plaatsvonden.	
Met	de	opbrengst	wordt	het	jongerenwerk	jaarlijks	ge-
sponsord.	De	leden	van	het	jongerenpastoraat	komen	op	
zondag	13	november	rond	voor	de	verkoop	van	de	kalender.	
Uiteraard	hopen	we	dat	u	een	kalender	koopt,	want	het	is	
natuurlijk	leuk	om	deze	kalender	zelf	te	hebben,	maar	het	is	
ook	een	leuk	cadeau	om	iemand	die	uit	het	dorp	vertrokken	
is	er	met	de	komende	feestdagen	mee	te	verrassen.
Hebt	u	de	leden	van	het	JP	(jongerenpastoraat)	gemist	of	u	
woont	niet	in	Nieuw	Wehl?	Dan	kunt	deze	kalender	ook	ver-
krijgen	via	het	secretariaat	van	de	Nieuw	Wehlse	geloofsge-
meenschap.	Het	secretariaat	is	bereikbaar	op	maandag	van	
14.00-16.00	uur	en	op	vrijdag	van	9.30-11.30	uur.	De	kosten	
zijn	€	6,-	per	kalender.

Nieuw Wehl 
kalender 2017

Familieberichten Beek, Didam, 
Loil en Nieuw-Dijk tot 16 september

Beek
Overleden
Annie	Tiemessen-	Verweijen		82	jr.,	Averbeek	10
Herman	Lenderink		68	jr.,	Liemerije	Zevenaar
Jan	Tomassen		92	jr.,	Kerkhuisstraat	16

Didam
Gedoopt
Berend	Kluitman,	Ambachtstraat	24
Overleden	
Jan	Wigman		83	jr.,	Berkenhof	20

Loil
Overleden 
Mient	Kobesen	-	Godschalk		77	jr.,	Veldstraat	33
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Zie	voor	de	doordeweekse	vieringen	het	schema	op	de	achterzijde.	Voor	de	actuele	informatie	is	het	goed	de	lokale	
mededelingen	te	raadplegen	of	de	informatie	in	het	Montferlandjournaal	en	Montferlandnieuws.	Alle	actuele	vieringen	
Gabriëlbreed	vindt	u	op	www.parochiegabriël.nl.	

Let	op!	In	rood	staan	afwijkende	tijden	aangegeven

PAROCHIE STOKKUM  ’s-HEERENBERG   ZEDDAM NIEUW-DIJK LOIL BEEK DIDAM BRAAMT KILDER NIEUW WEHL WEHL
H. GABRIËL St. Suitbertus Emmaus /H. Pancratius St. Oswaldus H. Antonius van Padua O.L.V. Onbevlekt H. Martinus H. Martinus / H. Maria O.L.V. van St. Johannes de Doper O.L.V. van St. Martinus  
     Altijddurende Bijstand   Altijddurende Bijstand  Altijddurende Bijstand
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
zaterdag 22 oktober 19:00u	Euch.	viering	 19:00u	Mariaviering	 	 	 	 	 19:00u	 17:30u	Euch.	viering	 19:00u	Euch.	viering	 	
	 J.	Jansen	 Th.	Reuling	 	 	 	 	 Gebedsviering	DG	 R.	de	Vreeze	 B.	Aarsen	 	

zondag 23 oktober   10:00u	Oec.	viering	in	de	 	 	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 	 	 PKN-kerk		-	Th.	Reuling	 	 	 H.	Hendriksen	 B.	Aarsen	 	 	 	 J.	Jansen

donderdag 27 oktober      	 19:00u	Mariaviering	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 B.	Aarsen	    

zaterdag  29 oktober        17:30u	Euch.	viering	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 R.	de	Vreeze	   

zondag 30 oktober 15:30u	Allerzielenviering	 9:30u		 11:00u	Allerz.	viering	 	 	 	 9:30	u	 	 	 11:00	u	
	 G.	Hendriksen	 Eucharistieviering	 zegenen	graven		 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 Allerzielenviering	
	 	 B.	Aarsen	 L.	Feijen	 	 	 	 J.	Jansen	 	 	 J.	Jansen	

dinsdag 1 november       19:00u	Euch.	viering    
Allerheiligen       Allerheiligen    
       J.	Jansen    

woensdag  2 november       9:00u	Euch.	viering    
Allerzielen       J.	Jansen    
           
  19:00u	 	 19:00u	Gebedsviering	 19:00u	 19:00u	 19:00u	 19:00u	 19:00u	 	 19:00u	
	 	 Gebedsviering	 	 Vrijwilligers	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering
	 	 Vrijwilligers	 	 	 G.	van	der	Ploeg	 J.	Jansen	 Vrijwilligers	 R.	de	Vreeze	 Th.	Reuling	 	 B.	Aarsen

zaterdag 5 november    19:00u	Geb.	viering		 	 	 	 17:30u	Euch.	viering	 	 19:00u	Euch.	viering	
	 	 	 	 St.	Maarten	 	 	 	 J.	Jansen	en	 	 B.	Aarsen	
	 	 	 	 Vrijwilligers		 	 	 	 R.	de	Vreeze	 	  

zondag 6 november  9:30u	Com.	viering	 11:00u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 	 G.	van	der	Ploeg	 J.	Jansen	 	 H.	van	Merm	 	 J.	Jansen	 	 	 	 B.	Aarsen

vrijdag 11 november      18:00u	Geb.	viering	 	 	 19:00u	Geb.	viering	 	
	 	 	 	 	 	 St.	Maarten		 	 	 St.	Maarten	 	
	 	 	 	 	 	 Vrijwilligers	 	 	 Vrijwilligers
  
zaterdag 12 november 19:00u	Euch.	viering	 	 	 	 	 	 17:00u	Geb.	viering	 17:30u	Euch.	viering	 19:00u	Euch.	viering	 	
	 H.	Hendriksen	 	 	 	 	 	 St.	Martinusfeest	 R.	de	Vreeze	 J.	Jansen	 	
	 	 	 	 	 	 	 G.	van	der	Ploeg	 	 	 	

zondag 13 november  9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 	 J.	Jansen	 	 	 	 St.	Martinusfeest	 B.	Aarsen	 	 	 	 H.	Hendriksen
	 	 	 	 	 	 J.	Jansen
	 	 	   
zaterdag 19 november  19:00u	Com.	viering	 	 	 19:00u	Euch.	viering	 	 	 	 17:30u	Euch.	viering	 	 19:00u	Euch.	viering	
	 Vrijwilligers	 	 	 Ceaciliafeest	 	 	 	 R.	de	Vreeze	 	 Ceaciliafeest	
	 	 	 	 B.	Aarsen	en		 	 	 	 	 	 J.	Jansen	
	 	 	 	 Th.	Reuling	 	 	 	 	 	  

zondag  20 november  9:30u	Euch.	viering	 11:00u	Com.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30uEuch.	viering
	 	 Ceaciliafeest	 Vrijwilligers	 	 Ceaciliafeest	 Ceaciliafeest	 J.	Jansen	 	 	 	 Ceaciliafeest
	 	 H.	van	Merm	 	 	 B.	Aarsen	 J.	Jansen	 	 	 	 	 H.	Hendriksen

zaterdag 26 november       19:00u	Geb.	viering	 17:30u	Euch.	viering	 19:00u	Euch.viering	 	
	 	 	 	 	 	 	 Th.	Reuling	 R.	de	Vreeze	 Ceaciliafeest	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B.	Aarsen  

zondag 27 november 11:00u	Com.	viering	 	 11:00u	Euch.	viering	 	 	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 50	jr.	Inter	Nos	 	 Ceaciliafeest	 	 	 B.	Aarsen	 H.	Hendriksen	 	 	 	 J.	Jansen
	 Th.	Reuling	 	 J.	Jansen	 	 	 	 	 	 	 	

zaterdag  3 december    19:00u	Euch.	viering	 	 	 	 17:30u	Euch.	viering	 	 19:00u	Euch.	viering	
	 	 	 	 J.	Jansen	 	 	 	 J.	Jansen	en		 	 B.	Aarsen	
	 	 	 	 	 	 	 	 R.	de	Vreeze	 	 	

zondag 4 december  9:30u	Euch.	viering	 11:00u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u
	 	 B.	Aarsen	 J.	Jansen	 	 Afscheid/welkom	 	 J.	Jansen	 	 	 	 Com.	viering
	 	 	 	 	 vrijwilligers	 	 	 	 	 	 G.	van	der	Ploeg
	 	 	 	 	 H.	van	Merm
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Wijzigingen voorbehouden

EHC	=	Eerste	Heilige	Communie
Euch.	viering	=	Eucharistieviering
Com.	viering	=	Communieviering
Geb.	viering	=	Gebedsviering

PAROCHIE STOKKUM  ’s-HEERENBERG   ZEDDAM NIEUW-DIJK LOIL BEEK DIDAM BRAAMT KILDER NIEUW WEHL WEHL
H. GABRIËL St. Suitbertus Emmaus /H. Pancratius St. Oswaldus H. Antonius van Padua O.L.V. Onbevlekt H. Martinus H. Martinus / H. Maria O.L.V. van St. Johannes de Doper O.L.V. van St. Martinus  
     Altijddurende Bijstand   Altijddurende Bijstand  Altijddurende Bijstand
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
zaterdag 22 oktober 19:00u	Euch.	viering	 19:00u	Mariaviering	 	 	 	 	 19:00u	 17:30u	Euch.	viering	 19:00u	Euch.	viering	 	
	 J.	Jansen	 Th.	Reuling	 	 	 	 	 Gebedsviering	DG	 R.	de	Vreeze	 B.	Aarsen	 	

zondag 23 oktober   10:00u	Oec.	viering	in	de	 	 	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 	 	 PKN-kerk		-	Th.	Reuling	 	 	 H.	Hendriksen	 B.	Aarsen	 	 	 	 J.	Jansen

donderdag 27 oktober      	 19:00u	Mariaviering	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 B.	Aarsen	    

zaterdag  29 oktober        17:30u	Euch.	viering	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 R.	de	Vreeze	   

zondag 30 oktober 15:30u	Allerzielenviering	 9:30u		 11:00u	Allerz.	viering	 	 	 	 9:30	u	 	 	 11:00	u	
	 G.	Hendriksen	 Eucharistieviering	 zegenen	graven		 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 Allerzielenviering	
	 	 B.	Aarsen	 L.	Feijen	 	 	 	 J.	Jansen	 	 	 J.	Jansen	

dinsdag 1 november       19:00u	Euch.	viering    
Allerheiligen       Allerheiligen    
       J.	Jansen    

woensdag  2 november       9:00u	Euch.	viering    
Allerzielen       J.	Jansen    
           
  19:00u	 	 19:00u	Gebedsviering	 19:00u	 19:00u	 19:00u	 19:00u	 19:00u	 	 19:00u	
	 	 Gebedsviering	 	 Vrijwilligers	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering
	 	 Vrijwilligers	 	 	 G.	van	der	Ploeg	 J.	Jansen	 Vrijwilligers	 R.	de	Vreeze	 Th.	Reuling	 	 B.	Aarsen

zaterdag 5 november    19:00u	Geb.	viering		 	 	 	 17:30u	Euch.	viering	 	 19:00u	Euch.	viering	
	 	 	 	 St.	Maarten	 	 	 	 J.	Jansen	en	 	 B.	Aarsen	
	 	 	 	 Vrijwilligers		 	 	 	 R.	de	Vreeze	 	  

zondag 6 november  9:30u	Com.	viering	 11:00u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 	 G.	van	der	Ploeg	 J.	Jansen	 	 H.	van	Merm	 	 J.	Jansen	 	 	 	 B.	Aarsen

vrijdag 11 november      18:00u	Geb.	viering	 	 	 19:00u	Geb.	viering	 	
	 	 	 	 	 	 St.	Maarten		 	 	 St.	Maarten	 	
	 	 	 	 	 	 Vrijwilligers	 	 	 Vrijwilligers
  
zaterdag 12 november 19:00u	Euch.	viering	 	 	 	 	 	 17:00u	Geb.	viering	 17:30u	Euch.	viering	 19:00u	Euch.	viering	 	
	 H.	Hendriksen	 	 	 	 	 	 St.	Martinusfeest	 R.	de	Vreeze	 J.	Jansen	 	
	 	 	 	 	 	 	 G.	van	der	Ploeg	 	 	 	

zondag 13 november  9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 	 J.	Jansen	 	 	 	 St.	Martinusfeest	 B.	Aarsen	 	 	 	 H.	Hendriksen
	 	 	 	 	 	 J.	Jansen
	 	 	   
zaterdag 19 november  19:00u	Com.	viering	 	 	 19:00u	Euch.	viering	 	 	 	 17:30u	Euch.	viering	 	 19:00u	Euch.	viering	
	 Vrijwilligers	 	 	 Ceaciliafeest	 	 	 	 R.	de	Vreeze	 	 Ceaciliafeest	
	 	 	 	 B.	Aarsen	en		 	 	 	 	 	 J.	Jansen	
	 	 	 	 Th.	Reuling	 	 	 	 	 	  

zondag  20 november  9:30u	Euch.	viering	 11:00u	Com.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30uEuch.	viering
	 	 Ceaciliafeest	 Vrijwilligers	 	 Ceaciliafeest	 Ceaciliafeest	 J.	Jansen	 	 	 	 Ceaciliafeest
	 	 H.	van	Merm	 	 	 B.	Aarsen	 J.	Jansen	 	 	 	 	 H.	Hendriksen

zaterdag 26 november       19:00u	Geb.	viering	 17:30u	Euch.	viering	 19:00u	Euch.viering	 	
	 	 	 	 	 	 	 Th.	Reuling	 R.	de	Vreeze	 Ceaciliafeest	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 B.	Aarsen  

zondag 27 november 11:00u	Com.	viering	 	 11:00u	Euch.	viering	 	 	 11:00u	Euch.	viering	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u	Euch.	viering
	 50	jr.	Inter	Nos	 	 Ceaciliafeest	 	 	 B.	Aarsen	 H.	Hendriksen	 	 	 	 J.	Jansen
	 Th.	Reuling	 	 J.	Jansen	 	 	 	 	 	 	 	

zaterdag  3 december    19:00u	Euch.	viering	 	 	 	 17:30u	Euch.	viering	 	 19:00u	Euch.	viering	
	 	 	 	 J.	Jansen	 	 	 	 J.	Jansen	en		 	 B.	Aarsen	
	 	 	 	 	 	 	 	 R.	de	Vreeze	 	 	

zondag 4 december  9:30u	Euch.	viering	 11:00u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 9:30u	Euch.	viering	 	 	 	 9:30u
	 	 B.	Aarsen	 J.	Jansen	 	 Afscheid/welkom	 	 J.	Jansen	 	 	 	 Com.	viering
	 	 	 	 	 vrijwilligers	 	 	 	 	 	 G.	van	der	Ploeg
	 	 	 	 	 H.	van	Merm



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	6a,	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	19.00-20.00	uur,	
woensdag	09.30-10.30	uur,	vrijdag	09.30	-	10.30	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
Pastoraal werker Guus van der Ploeg	
Tel.: 06	-	136	97	367
e-mail:	g.vanderploeg@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	(tot	1	januari	2017)
Henk Otten -	Gebouwenbeheer	
Xaf Hendriksen -	Kerkhofzaken
Augustine van Ree

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.	


