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Voorwoord 

Bezoek in ziekenhuis

Agenda parochie H. Gabriël

•	 Gabriëlmoment
 Driekoningenviering Wehl
 Zondag 7 januari 2018, 10.00 uur

•	 Bisdomreis	Lourdes
 28 april tot en met 5 mei 2018
 Zowel per vliegtuig als per bus

•	 Gabriëlmoment
 Hemelvaartsviering ’s-Heerenberg
 Binnentuin Kasteel Huis Bergh
 Donderdag 10 mei 2018, 10.00 uur

•	 Gabriëlbedevaart	Kevelaer
 Woensdag 1 augustus 2018
 De fietsers en wandelaars vertrekken
 op dinsdag 31 juli 

De volgende De Gabriël verschijnt op 
dinsdag 6 december. De datum voor 
het aanleveren van artikelen staat op 
vrijdag 10 november. 

Gabriël
Aartsengel Gabriël is de engel van 
de verkondiging en de opstan-
ding. Hij brengt de ‘blijde  bood-
schap’. Hij brengt het woord van 
God aan de mensen en hij ver-
kondigt dat er iets nieuws begint. 
Zijn naam betekent: ‘God is mijn 
kracht’.

•	 Vormgeving	en	druk
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam

2										De	Gabriël			•		oktober	2017

Herfst… De natuur geeft alle tekenen aan ons af dat de tijd van groeien en bloeien 
nu toch echt achter ons ligt. De bladeren verkleuren en vallen, de dagen worden 
korter, de lampen in onze huizen gaan steeds vroeger aan. In de uren dat het don-
ker is moeten we dus zelf zorgen dat er licht is, we moeten het zelf ontsteken. Dat 
doet me denken aan vroeger toen ik als klein meisje met mijn ouders mee ging naar 
de kerk. Steevast staken mijn vader en moeder allebei na de viering in de Mariaka-
pel een kaarsje aan. Altijd. En zodra we dan thuis waren, werd het waxinelichtje bij 
een Mariabeeldje ontstoken. Dat brandde altijd als er iemand thuis was. Het zijn van 
die dingen die je ongemerkt zelf overneemt in je eigen huis. Bijna als vanzelfspre-
kend brandt er, als ik thuis ben, een lichtje bij Maria. 

Als je daar over nadenkt, juist in deze Mariamaand en juist zo rondom Allerzielen en 
Allerheiligen, kan je het aansteken van een kaarsje bij Maria een diepere betekenis 
geven. Maria, de vrouw die zelf ook donkere dagen heeft gekend en aan de andere 
kant zovelen ‘licht’ of misschien zelfs wel ‘verlichting’ geeft. Velen doen een beroep 
op haar door middel van gebed of op een andere manier. Een bijzondere vrouw 
met bijzondere krachten waartoe vele zich richten in momenten van gemis, onze-
kerheid, maar ook dankbaarheid. 

Ik denk dat velen van u het zullen herkennen om een kaarsje aan te steken om spe-
ciaal te denken aan iemand die is gestorven. Met nadruk doen we dat bij Allerzielen 
als er in een aantal van onze geloofskernen na de Allerzielenviering lichtjes worden 
ontstoken op de kerkhoven. Het licht als herinnering. Die als de warmte voelt van 
iemand die er niet meer is. Altijd een deel van ons voor nu, voor morgen, voor altijd. 
Het kaarsje brandt zoals elke dag, een onderdeel van ons bestaan. 

Mijn kaarsje brandt. Het brandt voor iedereen die een lichtje nodig heeft. Met daar-
naast een Mariabeeldje. Die bijzondere vrouw die als elke moeder zorgt voor haar 
kind. Die van Hem houdt en Hem trouw blijft.    

Augustine van Ree

Onze gezondheid is een groot goed. Toch 
krijgt nagenoeg iedereen vroeg of laat te 
maken met een probleem op dit gebied. 
Als parochie willen wij zieke parochianen 
nabij zijn. Als wij er weet van hebben of als 
het gevraagd wordt, dan is aandacht van 
de bezoekgroep of een pastor mogelijk. 

Bij een opname in het ziekenhuis wordt 
een bezoek vaak op prijs gesteld. Maar die 
opname in het ziekenhuis wordt niet auto-

matisch aan de parochie bekend gemaakt. Tot voor kort gebeurde dat nog wel door 
het Slingelandziekenhuis op verzoek van de patiënt, maar dat is ook gestopt. 

Daarom de oproep, als bezoek op prijs wordt gesteld, om de opname in het zieken-
huis bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap te (laten) melden, door uzelf of 
uw naasten.



Pastoraal woord 
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Leegte en gemis

Overzicht gedachtenisvieringen parochie H. Gabriël

Ik sta voor u in leegte en gemis….
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft!?

De regels uit het lied komen als eerste bij mij op toen ik 
moest nadenken over dit bezinnende artikel. Ze drukken het 
gevoel en verlangen van mensen uit die afscheid moesten 
nemen. Het raakt mensen hoe dan ook. Ineens hoef je niet 
meer te zorgen, niet meer bang te zijn voor wat er komen 
gaat of kan. Je kunt hem of haar niet meer zien, de stem niet 
meer horen, je niet storen aan die lastige eigenschap. Maar er 
is ook niet meer die arm om jouw schouder, die begripvolle 
blik, geen woorden nodig om elkaars gedachten te lezen.
Ik sta voor u in leegte en gemis….

En in de leegte kunnen de verhalen groeien, wordt de herin-
nering levend. In je hart en gedachten blijft hij of zij leven. 
Want je kent de beweegredenen, de beslissingen die de 
ander zou hebben genomen. En hoe moeilijk kan het zijn 
als je plotseling dat ene muzieknummer hoort schallen. 
Het heeft tijd nodig om die leegte ook de leegte laten zijn 
en geen antwoord meer noodzakelijk is voor elke vraag. 
Immers, Jezus zelf geeft ons een antwoord: “Wij willen u niet 
in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn. In het 
huis van mijn Vader zijn vele woningen”. Nee, Hij geeft er 
geen plattegrond bij of een interieurfoto van dat huis. We 
moeten het doen met de wetenschap dat er een Vader is die 
op ons wacht en ruimte heeft om juist ons te ontvangen. 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft!?

Zo mogen we Allerzielen vieren, hoe leeg deze dag ook kan 
zijn, hoe hol het gesproken woord ook kan galmen. Maar 
wij willen het doen met Jezus’ woord. Niet zonder hoop dus. 
Leven en eeuwig leven in elkaars verlengde, dat eeuwige 
leven begint dus in ons gelovige hart. Daarom is het goed 
om bij elkaar te komen om te gedenken, om te danken, om 
te bidden om kracht. Om juist als gemeenschap elkaar te 
steunen in de leegte en het gemis en woorden te stotteren 
en te stamelen die vertroosting hopen te geven. Daarom is 
het goed dat we aandacht geven aan die bijzondere plek 
waar we misschien juist alleen de verbondenheid met onze 
geliefden voelen. En in die tuin van God onze gevoelens de 
vrije loop te laten.

Misschien kunnen we elkaar wel bij de hand pakken om die 
moeilijke gang te maken. Allerzielen, dag van jou persoonlijk, 
maar ook dag van gemeenschap. Ik bid u alle kracht en moed 
toe die u juist op die dag nodig hebt en wens u een goede 
gedachtenisviering toe.

Pastor Ben Aarsen

Waar	 Wanneer	 Hoe	laat

Stokkum	-	St.	Suitbertus Zondag  5 november - Gebedsviering - G. van der Ploeg 15.30u

’s-Heerenberg	-	Emmaus	/	Pancratius Donderdag 2 november - Gebedsviering - G. van der Ploeg 19.00u

Zeddam	-	St.	Oswaldus Zondag 29 oktober - Gebedsviering - J. Jansen 11.00u

Nieuw-Dijk	-	H.	Antonius	van	Padua Donderdag 2 november - Gebedsviering - Vrijwilligers 19.00u

Loil	-	OLV	Onbevlekt	Ontvangen Donderdag 2 november - Gebedsviering - Th. Reuling 19.00u

Beek	-	St.	Martinus Donderdag 2 november - Gebedsviering - J. Jansen 19.00u

Didam	-	H.	Martinus	/	H.	Maria Donderdag 2 november - Eucharistieviering - J. Jansen 09.00u

 Donderdag 2 november - Gebedsviering - Vrijwilligers 19.00u

Braamt	-	OLV	van	Altijddurende	Bijstand Donderdag 2 november - Gebedsviering - R. de Vreeze 19.00u

Kilder	-	St.	Johannes	de	Doper Donderdag 2 november - Gebedsviering - Vrijwilligers 19.00u

Nieuw	Wehl	-	OLV	van	Altijddurende	Bijstand Zondag 5 november - Gebedsviering - Th. Reuling 11.00u

Wehl	-	St.	Martinus Donderdag 2 november - Gebedsviering - B. Aarsen  19.00u
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Uit het evangelieverhaal van Johannes leren we dat Maria de 
moeder van Jezus is. (Joh. 2,1). Haar nicht Elisabeth noemt 
haar ‘de moeder van mijn Heer’ (Lc. 1,43). De rooms-katho-
lieke kerk belijdt sinds het concilie van Efeze (431) dat Maria 
‘Theotokos’ is: de Moeder Gods. Maria was voorbestemd om 
Jezus, God de Zoon te baren – zij heeft er zich geheel aan 
toegewijd, toen zij sprak: “Ik ben de dienstmaagd des Heren”. 
Het is goed hierbij stil te staan. Maria heeft God niet als God 
gebaard. Het evangelie van Lucas wijst Maria aan als Moeder 
van Gods Zoon (Lc. 1,35). Na de Tenhemelopneming van 
Maria wordt zij vereerd als voorspreekster en middelares.

Maria is een voorbeeld voor de kerk. Christenen drukken 
het vertrouwen in haar uit op verschillende manieren, zoals 
het Wees Gegroet. De verering van Maria, Moeder Gods, is 
daadwerkelijk anders dan de liturgie van de drie-ene God. 
Er is binnen de theologie zelfs een complete discipline die 
zich speciaal op haar richt: de mariologie. Verschillende 
liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar 
gevierd. Je kunt dan denken aan Maria Hemelvaart of Maria 
Lichtmis.

De eerste jaren van Maria
Het proto-evangelie van Jacobus uit ca. 150 na Christus 
portretteert het begin van Maria’s leven. Het levensverhaal 
van Maria begint bij het huwelijk van Joachim en Anna, dat 
kinderloos blijft omdat Anna onvruchtbaar is. Op een dag 
trekt Joachim zich terug met zijn kudde schapen. Op dat 
moment verschijnt een engel aan Joachim en zegt hem dat 
zijn vrouw hem een kind zal schenken. Anna snelt Joachim 
tegemoet naar de gouden poort. Ze ziet Joachim aankomen 
en ze vallen in elkaars armen. Negen maanden later brengt 
Anna een meisje ter wereld. Volgens de overlevering is dit 
in Nazareth op 8 september. De ouders noemen haar Maria. 
De betekenis van de naam is niet zeker. Meestal wordt het 
vertaald met ‘bedroefd’, ‘zee’ of ‘bitter’. Maria verblijft in de 
tempel tot haar verloving met Jozef. Zoals gebruikelijk in 
deze tijd, is zij bij haar verloving waarschijnlijk niet ouder dan 
14 jaar. Tijdens de verloving verschijnt de engel Gabriël aan 
haar met de verkondiging dat zij zwanger zal worden en een 
zoon zal baren die ze de naam Jezus moeten geven. 

Onbevlekt Ontvangen
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de 
katholieke kerk dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 
december, negen maanden vóór het feest van de geboorte 
van Maria op 8 september. Het dogma bevestigt de bijzon-
dere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd 
en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. 
Zij werd met een onbevlekte ziel ontvangen in de schoot 
van haar moeder, Anna. Op haar ziel werd door God reeds 
tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlos-
sing door haar zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de 
katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van 

Maria

Met de rubriek ‘Liturgische spiritualiteit’ maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal 
voorwerpen, beelden of objecten die we er aantreffen. Deze keer staan we stil bij de vrouw die in de rooms-katholieke kerk een belangrijke 
rol speelt in het geloofsleven:

Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschie-
denis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, 
zelfs niet met de erfzonde. Het dogma werd op 8 december 
1854 met de pauselijke bul Ineffabilis Deus afgekondigd door 
paus Pius IX en zette onder katholieken een nieuwe golf van 
Mariaverering in gang.

Mariaverering
De term Mariaverering heeft betrekking op de actieve 
verering die de meerderheid van de christenen heeft voor 
de Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus Christus. Deze 
verering komt tot uitdrukking in gebeden en gezangen 
tijdens kerkdiensten en door de aanwezigheid van beelden, 
schilderijen en iconen in kerken en in eigen huis. Maria-
verering moet niet verward worden met aanbidding. Een 
gebruikelijke aanduiding van deze verering is ‘bidden tot’ 
Maria of een andere heilige. Hiermee wordt volgens de leer 
van de kerk echter niet gezegd dat Maria wordt aanbeden; 
aanbidden kan men immers alleen God. Het betekent het 
bidden tot God via Maria. Maria is ‘slechts’ de middelares, de 
voorbidster tussen God en mens.

Toegewijd	
De verering van Maria kent vele vormen en gebruiken. 
In het westen is de rozenkrans een veelgebruikt gebed. 
Daarnaast bestaan er nog vele andere gebeden tot Maria, 
of ter ere van haar, zoals litanieën, het angelus en het 
memorare. Overal ter wereld bestaan bedevaartplaatsen 
waar jaarlijks velen haar voorspraak komen vragen. 
In België zijn bijvoorbeeld Scherpenheuvel, Banneux en 
Beauraing populair. In Nederland trekken de Zoete Moeder 
van ‘s-Hertogenbosch en de Sterre der Zee in Maastricht 
vele pelgrims. Mei en oktober zijn in de katholieke kalen-
der bijzonder toegewijd aan Maria. Verschillende bloemen 
en planten dragen haar naam, of een naam die met haar 
verering in verband wordt gebracht. Zo worden madeliefjes 
in het zuiden algemeen aangeduid als meizoentjes ter ere 
van Maria. 

Kaarsje opsteken bij Maria
Bij Mariabeelden zie je altijd veel kaarsjes branden. Een bran-
dende kaars vervult, beter dan welk voorwerp ook, de bete-
kenis van licht. Een kaars wordt in de eredienst gebruikt – als 
het symbool voor Christus – en voor decoratie en het roept 
sfeer op. Naast de eredienst worden kaarsjes op vele plek-
ken aangestoken. Een kaarsje begeleidt het gebed. Kaarsjes 
worden opgestoken bij heiligenbeelden (vooral bij Maria) 
in de kerk of in een kapel. Een kaarsje opsteken is feitelijk 
een hele eenvoudige handeling. Je steekt een kaarsje op en 
deze plaats je voor Maria in een kaarsenrek. Tijdens en na het 
plaatsen bid je voor een bepaalde intentie. De brandende 
kaars begeleidt als het ware het opstijgende gebed naar de 
hemel. Het bidden op voorspraak van Maria, met een kaarsje, 
is een zeer gebruikelijke gebedspraktijk. Maria is hierbij een  
krachtige voorspreker bij God.

Rondom liturgische spiritualiteit 
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Foto: André Nas

Mariabeeld Martinuskerk Wehl

De dood van Maria
Na de kruisdood van haar zoon gaat Maria met Jezus 
lievelingsapostel Johannes naar Efeze. Daar is zij vervol-
gens vreedzaam gestorven. Zeker is dit echter niet. Andere 
aanwijzingen geven aan dat Maria in Jeruzalem bleef en daar 
is overleden. Bij de dood van Maria wordt gesproken over 
Koimesis (grieks: Dormitio): de ontslaping van Maria. 

In het huis in Jeruzalem waar Maria woonde op de berg Sion 
is zij na haar dood verschenen. Dit werd eerst in de Oosterse 
kerk gevierd. Enige eeuwen later is de gebeurtenis als Maria 
Hemelvaart op 15 augustus door Rome overgenomen. Met 
dit feest wordt herdacht dat Maria, net als Jezus, voortleeft in 
de liefde van God.
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Herstructurering

Herstructureren; wat we ook horen
Inmiddels is het vier maanden geleden dat we op 15 mei bekend hebben gemaakt welke kerken er binnen nu en twee jaar geslo-
ten zullen worden. Een bekendmaking die verschillende reacties teweeg heeft gebracht. Die reacties variëren van onvermijdbaar 
en begrijpelijk tot verbazing en onbegrip en alles wat daar tussen ligt. En alle reacties zijn begrijpelijk en als kerngroep zijn we 
dankbaar dat we deze diversiteit aan reacties ook mogen horen. Het geeft namelijk de betrokkenheid van u als parochianen aan 
en dat is fijn om te merken. Hoewel het proces van herstructurering doorgaat willen we ook stilstaan bij de kritische opmerkin-
gen die we de afgelopen maanden hebben gehoord. Een aantal van die meerdere keren gehoorde opmerkingen benoemen we 
in dit artikel. 

Waarom deze kerk?
“De kleinere kerken worden nu gesloten, de grotere blijven open. 
Naast dat het percentage kerkgangers in de kleinere kerken vaak 
hoger is, zijn de kosten van deze kerkgebouwen ook lager. 
Dus waarom niet juist de grotere kerken sluiten en de kleinere 
open laten?”

Er zijn vele aspecten die meespelen bij het sluiten van ker-
ken, waaronder het aantal kerkgangers en de kosten van het 
behoud van een kerkgebouw. Maar denk ook aan aspecten 
als de hoogte van de inkomsten aan kerkbijdrage, het aantal 
vrijwilligers en praktische zaken als parkeergelegenheid. Er 
zijn echter nog veel meer motivaties. Een aantal mensen zal 
niet meegaan naar een andere kerk. Dat aantal heeft bij het 
sluiten van een grotere kerk veel meer negatieve gevolgen. 
Een gegeven waarmee andere parochies die te maken heb-
ben gehad met kerksluiting reeds zijn geconfronteerd.  In de 
besluitvorming is ook gekeken naar de leefbaarheid van een 
dorp of stad. Zijn er sociale voorzieningen als bijvoorbeeld 
winkels en scholen die het voor mensen aantrekkelijk maakt 
om er te wonen? Dit alles goed afwegend heeft geleid tot het 
genomen besluit.  

We kunnen toch gewoon zelf door gaan?
“Als de dorpsgemeenschap zelf het kerkgebouw in stand kan 
houden, dan kan de kerk toch gewoon blijven bestaan? Dan 
hoeft het niet aan de eredienst te worden onttrokken en kunnen 
er gewoon vieringen worden gehouden.”

Zodra het kerkgebouw wordt overgenomen door een andere 
partij behoort het niet meer tot de parochie H. Gabriël en 
wordt het dus aan de eredienst onttrokken. Het maakt in 
deze niet uit, wie of wat die andere partij is. Dit kan een 

stichting zijn, een groep mensen, een bedrijf, een particulier, 
et cetera. Als de nieuwe eigenaar daar mee instemt is het 
mogelijk om op een aantal momenten per jaar bijzondere 
vieringen te laten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een her-
denkingsviering met Allerzielen. Het pastoraal team zal daar 
zeker aan meewerken. 

Waar gaat de opbrengst van de verkoop heen?
“Er wordt een andere bestemming voor het kerkgebouw 
gezocht, het kerkgebouw krijgt dus een andere eigenaar. 
Er zal voor het gebouw moeten worden betaald. 
Veel mensen van de dorpsgemeenschap hebben in het 
verleden en heden geïnvesteerd in het gebouw. 
Waar gaat de opbrengst van de verkoop heen?”

Het klopt inderdaad dat veel parochianen de kerk financieel 
in stand hebben gehouden en dat nog steeds doen. Als het 
gebouw in andere handen overgaat, zal dat niet voor niets 
gaan. Als het dorp er zelf voordeel van heeft, zal dit in goed 
overleg met de dorpsgemeenschap gebeuren. Er is geïnves-
teerd in het gebouw, maar het werk van de parochie moet 
door gaan, óók in de dorpen zonder kerk. Op het moment 
dat jaren geleden door de fusie de parochie H. Gabriël is 
ontstaan, zijn alle gelden van de betrokken geloofsgemeen-
schappen bij de parochie H. Gabriël terecht gekomen. Vanuit 
deze gelden is de afgelopen jaren de parochie gefinancierd. 
Opbrengsten door verkoop van gebouwen en / of gronden 
worden, net zoals dat al jaren het geval is, weer uitgegeven 
aan zaken binnen de parochie, met name aan pastoraat.
De parochie blijft bestaan uit 11 geloofskernen die door het 
pastoraat zullen worden ondersteund. Ook in geloofskernen 
waar niet in het kerkgebouw gevierd kan worden blijven we 
investeren om pastoraal nabij te kunnen zijn. 

Hoe zit het dan met de Kerkbalans?
“Als mijn kerk dicht gaat ga ik ook niet meer meebetalen aan 
Kerkbalans, mijn kerk heeft daar toch niks meer aan.”

De opbrengsten van de Kerkbalans komen sinds de fusie 
in 2010 ten bate van de parochie H. Gabriël. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, 
de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire 
projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de 
kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom 
te heten. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. 
Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de 
ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u 
viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar 
u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een 
kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek 
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waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke 
momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op 
een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn 
niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden worden.

Vrijwilligers
“We hebben over het algemeen vrijwilligers die al redelijk 
op leeftijd zijn. Ze verwachten toch niet dat die zich nu in een 
kerkgebouw in een andere geloofskern gaan inzetten? Zo houd 
je geen vrijwilliger meer over.”

In het herstructureringsplan hebben we duidelijk uitgespro-
ken dat we ernaar streven voor iedereen een nieuwe plek 
te vinden. Dat geldt óók voor de vele vrijwilligers die zich 
enorm inzetten voor onze parochie. Er blijven hoe dan ook 
veel vrijwilligers nodig, ook in de geloofskernen waar straks 
het kerkgebouw gesloten is. Denk bijvoorbeeld aan het 
onderhoud van de begraafplaats, lokale aanspreekpunten, 
vrijwilligers die zich inzetten voor vieringen met carnaval, 
schuttersvieringen of processies, voor het rondbrengen van 
de communie, en ga zo maar verder. 

Zoals u verder in deze De Gabriël zult lezen zijn er de afgelo-
pen weken vele bijeenkomsten geweest waarvoor alle vrijwil-
ligers zijn uitgenodigd omdat we graag van hun willen horen 
hoe zij de toekomst zien en welke rol zij daar voor zichzelf 
zien. En ja, daar krijgen we negatieve terugkoppeling op, 
maar ook positieve. Het is mooi om te horen dat er vrijwilli-
gers, uit geloofskernen waar het kerkgebouw zal verdwijnen, 
zijn die hebben aangegeven zich te willen blijven inzetten 
voor onze parochie.    

Hoe gaan we de jongeren weer aanspreken?
“Ik zie alleen maar ouderen in de kerken. De jongeren zien we 
niet meer. Laten ze maar zorgen dat die weer meer in de kerk 
komen.”

Een hele generatie weet niet veel meer van het geloof. Zij 
hebben dit niet meer, of in mindere mate, meegekregen 
van hun ouders. Daarom is bijvoorbeeld de voorbereiding 
voor de Eerste Communie en het Vormsel opnieuw opgezet 
waarbij we ook meer betrokkenheid van de ouders vragen. 
Tijdens het kerkelijk jaar wordt de jeugd nadrukkelijk betrok-
ken bij wat er dan in de kerk van belang is. We hopen daar in 
de toekomst de vruchten van te kunnen plukken. De eerste 
reacties tot nu toe zijn positief alhoewel er ook ouders zijn 
die hun kinderen niet opgeven omdat de viering niet in 
hun ‘eigen’ kerk plaats zal vinden. Dat is jammer, maar het 
weerhoudt ons er niet van om op deze ingeslagen weg voort 
te gaan. 

Naar een ander kerkgebouw
“Jarenlang ga ik al naar deze kerk in mijn dorp. Hier heb ik rouw 
en trouw meegemaakt, hier voel ik mij mee verbonden. Ik vind 
het vreselijk dat dat straks niet meer kan, ik ga ook echt niet 
naar een ander kerkgebouw in een ander dorp. Ik ken daar 
ook niemand.”

Afscheid nemen van een kerkgebouw waar veel persoon-
lijke herinneringen bij horen doet zeer. Dat geldt voor ons 
allemaal. Een gebouw van cement en stenen is voor ons 
waardevol, juist door die herinneringen. Maar er is meer dan 
die herinnering. Het is een plek voor ons zelf, voor ons geloof, 
voor het vieren van de eucharistie en het ontvangen van 
de communie. Een plaats waar we samen kunnen zijn met 
mensen die gelijkgestemd zijn, waar we ons op ons gemak 
voelen. Deze plekken zullen er altijd blijven zijn. Geloof in de 
toekomst zit niet vast aan een gebouw van cement en ste-
nen, geloof in de toekomst zit vast aan de mensen die er in 
geloven en die elkaar daarin opzoeken. Iedereen is van harte 
welkom, waar u ook vandaan komt en waar u ook heen gaat. 
Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam doen graag 
hun deuren voor u open.

Wij blijven open; laat ze maar komen
“Onze kerk blijft open, dus we kunnen rustig afwachten wie er 
naar ons toekomt. Voor ons verandert er niets.”

Er is bijna niets vervelender voor iemand, die zijn eigen kerk 
gesloten ziet worden, om met het gevoel van ‘schuif maar bij 
ons aan’ naar een andere kerk te gaan. En zo is het ook niet. 
De geloofsgemeenschappen van Beek, Didam, ’s-Heeren-
berg, Wehl en Zeddam houden ook op te bestaan. Parochia-
nen zijn vrij om naar de kerk te gaan van hun keuze te gaan 
en de vijf overblijvende kerkgebouwen staan ten dienste van 
de gehele parochie. Dat vraagt een andere manier van den-
ken en van werken. En vooral van loslaten. Er wordt wel eens 
gezegd dat de uitdaging voor de locaties waar de kerk open 
blijft veel groter is dan voor de locaties waar gesloten wordt. 
En dat gezegde is waar.

Kerngroep Herstructurering
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Gabriëldag 2017 
Zondagochtend 24 september 2017. Een frisse, mistige 
ochtend. Maar ook een ochtend met volop activiteit in de 
parochie H. Gabriël. Vanaf 08.00 uur stappen de fietsers op 
om vanuit ’s-Heerenberg en Zeddam de andere geloofsker-
nen aan te doen en meer fietsers op te pikken. Op weg naar 
Didam! Vanwege het vijfjarig jubileum van de Gabriëldag zijn 
er dit jaar twee fietslinten waarmee in totaal ongeveer zo’n 60 
fietsers hebben meegefietst. Twee mooie linten van fietsers 
door het mistige landschap. Bij aankomst in de tent naast de 
kerk in Didam even tijd voor een warm bakkie koffie. 

De viering was prachtig. Een bijna volle kerk en goede zang 
van het Gabriëlkoor bestaande uit ruim dertig koorleden 

Buitenom van sacristie naar ingang kerk

Nog een keertje bijschenken

Een gezellige d
rukte in de ten

t Een self ie met de engel Gabriël mag niet ontbreken

Spel voor de kinderen

Een volle Mariakerk in Didam

Tijdens de viering

en de dirigenten Bas Koolenbrander, Regina Witte (Gemengd 
koor Nieuw Wehl), Pia Onstein (Gemengd koor Zeddam) en 
Nico Jansen (Gabriël Gregoriaans koor). Veel kinderen naar de 
kinderwoorddienst, allemaal vrolijke gezichtjes. Het voltallige 
pastoraal team verzorgde de viering met ondersteuning 
van misdienaars uit Didam en Nieuw Wehl, een acoliet uit 
Nieuw-Dijk en een lector uit ’s-Heerenberg. Diaken Theo 
Reuling verzorgde de overweging waarin hij sprak over de 
Godservaring van Natanaël die hem tot geloof heeft gebracht. 
Ervaringen die de engelen, en dus ook de engel Gabriël, ons 
mogen aanreiken door hun gaan van God naar ons en 
omgekeerd. Ervaringen die voor ons méér waarde en belang 
hebben dan onze gerechtigheid aan structuren en stenen.  

De kinderen zijn klaar voor de kinderwoorddienstBoekjes voor de eucharistieviering
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Uit volle borst zingen
d Gabriëlkoor

De groeimeter van de 
kinderwoorddienst

Gelegenheidsduo Ted en Xaf

Een volle Mariakerk in Didam

Tijdens de viering

Kinderwoorddienst onder leiding van pastoraal werker Guus van der Ploeg

Na de viering was iedereen uitgenodigd in de tent naast de 
kerk. Hier stonden lange tafels klaar en kon iedereen gaan 
zitten. Teamleden en bestuursleden vormden de ‘bediening’ 
en liepen druk rond met potten koffie en bladen met cake. 
Vervolgens kreeg iedereen een drankje geserveerd, het was 
een gezellige boel waarbij de bediening zich aardig heeft 
moeten inspannen. Mooi! Ondertussen vermaakten de 
kinderen zich in hun eigen hoek met de gebruikelijke 
activiteiten. Iedereen tevreden.

En toen kwam de fraaie act van Xaf Hendriksen en Ted 
Zwetsloot. Super leuk. Er klonken regelmatig lachsalvo’s door 

de tent en links en rechts werd er zo een en ander op de hak 
genomen. Tot slot was er voor iedereen nog een heerlijke 
lunch: kopje soep, broodje bitterbal, en kleine broodjes met 
allerlei heerlijk beleg. Het was een prachtig samenzijn met 
meer dan 250 parochianen, van klein tot groot, waar we alle-
maal met veel plezier en voldoening op terug kunnen kijken. 

En uiteraard met aan hartelijk ‘dank u wel’ aan iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd om deze dag mogelijk te maken! 

Fietsers in de mist..
.

De kinderen zijn klaar voor de kinderwoorddienst
De speciale Gabriël bediening

sschortjes
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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

	 STOKKUM		 ’s-HEERENBERG			 ZEDDAM	 NIEUW-DIJK	 LOIL	 BEEK	 DIDAM	 BRAAMT	 KILDER	 NIEUW	WEHL	 WEHL
	 St.	Suitbertus	 Emmaus	-	Pancratius	 St.	Oswaldus	 H.	Antonius	 OLV	Onbevlekt	 H.	Martinus	 H.	Martinus	/	H.	Maria	 OLV	van	 St.	Johannes	de	Doper	 OLV	van	 St.	Martinus	 	 	
	 	 	 	 	 van	Padua	 Ontvangen	 	 	 Altijddurende	Bijstand	 	 Altijddurende	Bijstand
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
zaterdag		 19:00 uur	 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 19:00 uur 
21	oktober	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 Mariaviering
	 J. Jansen	 	 	 	 	 	 	 	 B. Aarsen	 	 Th. Berendsen

zondag		 	 	 	 11:00 uur	 	 	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
22	oktober	 	 	 	 Communieviering	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 	 Th. Reuling	 	 	 J. Jansen	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 	 B. Aarsen

donderdag		 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	
26	oktober	 	 	 	 	 	 	 	 Mariaviering	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 B. Aarsen	 	 	 	

zaterdag		 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	
28	oktober	 	 	 	 	 	 	 	 Gebedsviering DG	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

zondag		 	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 	 	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 09:30 uur
29	oktober	 	 	 Eucharistieviering	 Gebedsviering Allerzielen	 	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Gebedsviering DG
	 	 	 J. Jansen	 J. Jansen	 	 	 	 H. Hendriksen	 R. de Vreeze	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
woensdag	 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	
1	november	 	 	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	
Allerheiligen	 	 	 	 	 	 	 	 Allerheiligen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	

donderdag		 	 	 	 	 	 	 	 9:00 uur	 	 	 	
02-nov	 	 	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	
Allerzielen	 	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 19:00 uur	 	 19:00 uur	 19:00 uur	 	 19:00 uur	 19:00 uur	 19:00 uur	 	 19:00 uur
	 	 	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering
	 	 	 G. van der Ploeg	 	 Vrijwilligers	 Th. Reuling	 	 Vrijwilligers	 R. de Vreeze	 Vrijwilligers	 	 B. Aarsen

zaterdag		 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	 	 	 	
4	november	 	 	 	 	 Gebedsviering	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 St. Maarten	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Vrijwilligers	 	 	 	 	 	 	

zondag		 15:30 uur	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 9:30 uur	 	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 11:00 uur	 9:30 uur
5	november	 Gebedsviering Allerzielen	 Communieviering	 Eucharistieviering	 	 Eucharistieviering	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 Allerzielen	 Communieviering
	 G. van der Ploeg	 G. van der Ploeg	 J. Jansen	 	 B. Aarsen	 	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 Th. Reuling	 Th. Reuling

zaterdag		 19:00 uur	 	 	 	 	 18:00 uur	 17:00 uur	 	 18:30 uur	 	
11	november	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering	 	
	 J. Jansen	 	 	 	 	 St. Maarten	 St. Martinusfeest	 	 St. Maarten	 	
	 	 	 	 	 	 	 Vrijwilligers		 G. van der Ploeg	 	 Vrijwilligers	 	

zondag		 	 	 9:30 uur	 	 	 	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
12	november	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 H. Hendriksen	 	 	 	 St. Martinusfeest	 B. Aarsen	 R. de Vreeze	 	 	 Caeciliafeest
	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	 	 J. Jansen

zaterdag		 19:00 uur	 	 	 19:00 uur	 	 	 	 	 	 19:00 uur	
18	november	 Communieviering	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	
	 Th. Reuling	 	 	 Caeciliafeest	 	 	 	 	 	 Caeciliafeest	
	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	 	 	 B. Aarsen		

zondag		 	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
19	november	 	 	 Communieviering	 Communieviering	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	   G. van der Ploeg	 G. van der Ploeg	 	 Caeciliafeest	 Caeciliafeest	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 	 B. Aarsen
	 	 	 	 	 	 H. Hendriksen	 J. Jansen en 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 G. Hendriksen	 	 	 	 	

zaterdag		 19:00 uur	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 19:00 uur	 	
25	november	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 Gebedsviering	 	 Eucharistieviering	 	
	 Caeciliafeest	 	 	 	 	 	 Th. Reuling	 	 Caeciliafeest	 	
	 B. Aarsen	 	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	

zondag		 	 	 	 11:00 uur	 	 	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
26	november	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 	 Caeciliafeest	 	 	 B. Aarsen	 H. Hendriksen	 R. de Vreeze	 	 	 J. Jansen
	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	 	 	 	 	

zaterdag		 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	 	 	 19:00 uur	
2	december	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	
	 	 	 	 	 B. Aarsen	 	 	 	 	 	 J. Jansen	

zondag		 	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 9:30 uur	 	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
3	december	 	 	 Communieviering	 Communieviering	 	 Communieviering	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
1e	Advent	 	 	 L. Feijen	 G. van der Ploeg	 	 G. van der Ploeg	 	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 	 B. Aarsen
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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 Montfer-
landnieuws. Alle actuele vieringen Gabriëlbreed vindt u op www.parochiegabriël.nl. 

Let op! In rood staan afwijkende tijden aangegeven EHC = Eerste Heilige Communie
Euch. viering = Eucharistieviering
Com. viering = Communieviering
Geb. viering = Gebedsviering

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

	 STOKKUM		 ’s-HEERENBERG			 ZEDDAM	 NIEUW-DIJK	 LOIL	 BEEK	 DIDAM	 BRAAMT	 KILDER	 NIEUW	WEHL	 WEHL
	 St.	Suitbertus	 Emmaus	-	Pancratius	 St.	Oswaldus	 H.	Antonius	 OLV	Onbevlekt	 H.	Martinus	 H.	Martinus	/	H.	Maria	 OLV	van	 St.	Johannes	de	Doper	 OLV	van	 St.	Martinus	 	 	
	 	 	 	 	 van	Padua	 Ontvangen	 	 	 Altijddurende	Bijstand	 	 Altijddurende	Bijstand
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
zaterdag		 19:00 uur	 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 19:00 uur 
21	oktober	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 Mariaviering
	 J. Jansen	 	 	 	 	 	 	 	 B. Aarsen	 	 Th. Berendsen

zondag		 	 	 	 11:00 uur	 	 	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
22	oktober	 	 	 	 Communieviering	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 	 Th. Reuling	 	 	 J. Jansen	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 	 B. Aarsen

donderdag		 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	
26	oktober	 	 	 	 	 	 	 	 Mariaviering	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 B. Aarsen	 	 	 	

zaterdag		 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	
28	oktober	 	 	 	 	 	 	 	 Gebedsviering DG	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

zondag		 	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 	 	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 09:30 uur
29	oktober	 	 	 Eucharistieviering	 Gebedsviering Allerzielen	 	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Gebedsviering DG
	 	 	 J. Jansen	 J. Jansen	 	 	 	 H. Hendriksen	 R. de Vreeze	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
woensdag	 	 	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	
1	november	 	 	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	
Allerheiligen	 	 	 	 	 	 	 	 Allerheiligen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	

donderdag		 	 	 	 	 	 	 	 9:00 uur	 	 	 	
02-nov	 	 	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	
Allerzielen	 	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 19:00 uur	 	 19:00 uur	 19:00 uur	 	 19:00 uur	 19:00 uur	 19:00 uur	 	 19:00 uur
	 	 	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering
	 	 	 G. van der Ploeg	 	 Vrijwilligers	 Th. Reuling	 	 Vrijwilligers	 R. de Vreeze	 Vrijwilligers	 	 B. Aarsen

zaterdag		 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	 	 	 	
4	november	 	 	 	 	 Gebedsviering	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 St. Maarten	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Vrijwilligers	 	 	 	 	 	 	

zondag		 15:30 uur	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 9:30 uur	 	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 11:00 uur	 9:30 uur
5	november	 Gebedsviering Allerzielen	 Communieviering	 Eucharistieviering	 	 Eucharistieviering	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 Allerzielen	 Communieviering
	 G. van der Ploeg	 G. van der Ploeg	 J. Jansen	 	 B. Aarsen	 	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 Th. Reuling	 Th. Reuling

zaterdag		 19:00 uur	 	 	 	 	 18:00 uur	 17:00 uur	 	 18:30 uur	 	
11	november	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 Gebedsviering	 Gebedsviering	 	 Gebedsviering	 	
	 J. Jansen	 	 	 	 	 St. Maarten	 St. Martinusfeest	 	 St. Maarten	 	
	 	 	 	 	 	 	 Vrijwilligers		 G. van der Ploeg	 	 Vrijwilligers	 	

zondag		 	 	 9:30 uur	 	 	 	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
12	november	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 H. Hendriksen	 	 	 	 St. Martinusfeest	 B. Aarsen	 R. de Vreeze	 	 	 Caeciliafeest
	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	 	 J. Jansen

zaterdag		 19:00 uur	 	 	 19:00 uur	 	 	 	 	 	 19:00 uur	
18	november	 Communieviering	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	
	 Th. Reuling	 	 	 Caeciliafeest	 	 	 	 	 	 Caeciliafeest	
	 	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	 	 	 B. Aarsen		

zondag		 	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
19	november	 	 	 Communieviering	 Communieviering	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	   G. van der Ploeg	 G. van der Ploeg	 	 Caeciliafeest	 Caeciliafeest	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 	 B. Aarsen
	 	 	 	 	 	 H. Hendriksen	 J. Jansen en 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 G. Hendriksen	 	 	 	 	

zaterdag		 19:00 uur	 	 	 	 	 	 19:00 uur	 	 19:00 uur	 	
25	november	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 Gebedsviering	 	 Eucharistieviering	 	
	 Caeciliafeest	 	 	 	 	 	 Th. Reuling	 	 Caeciliafeest	 	
	 B. Aarsen	 	 	 	 	 	 	 	 J. Jansen	 	

zondag		 	 	 	 11:00 uur	 	 	 11:00 uur	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
26	november	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 	 Caeciliafeest	 	 	 B. Aarsen	 H. Hendriksen	 R. de Vreeze	 	 	 J. Jansen
	 	 	 	 J. Jansen	 	 	 	 	 	 	 	

zaterdag		 	 	 	 	 19:00 uur	 	 	 	 	 	 19:00 uur	
2	december	 	 	 	 	 Eucharistieviering	 	 	 	 	 	 Eucharistieviering	
	 	 	 	 	 B. Aarsen	 	 	 	 	 	 J. Jansen	

zondag		 	 	 9:30 uur	 11:00 uur	 	 9:30 uur	 	 9:30 uur	 09:30 uur	 	 	 9:30 uur
3	december	 	 	 Communieviering	 Communieviering	 	 Communieviering	 	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
1e	Advent	 	 	 L. Feijen	 G. van der Ploeg	 	 G. van der Ploeg	 	 J. Jansen	 R. de Vreeze	 	 	 B. Aarsen
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Burkina Faso

MOV

Adventsactie voor Rwanda

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. In de Wereldmissiemaand oktober 
besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke 
gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, 
maar zeer arm. Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in 
Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een 
van de armste landen ter wereld.  Een groot deel van de bevolking leeft van 
de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard 
getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. 

Er wordt speciaal hulp gevraagd voor meisjes en vrouwen. De helft van de 
meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker 
verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluch-
ten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. Het 

geloof in hekserij is in Burkina Fasowijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé 
in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Missio helpt. De 
katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters 
en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. 

Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag op 22 oktober 
aanstaande, of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, ten name van MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer infor-
matie vindt u op www.missio.nl.

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege 
extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad 
Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun 
opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid.

Opgroeien	in	een	gezin
De extreme armoede in Rwanda wordt mede veroorzaakt door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids 
en de toenemende werkloosheid. Mede hierdoor komen veel kinderen op straat terecht, waar ze worden geconfronteerd met 
geweld, drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger. In Kigali leven naar schatting 3.000 straatkinderen, voornamelijk jongens. 
Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is 
gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en 
onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op straat. Na 3-6 maanden volgt in 80% 
van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. CECYDAR vindt dat kinderen het 
beste kunnen opgroeien in een gezin. 

Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd 
gezinnen krijgen financiële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel of het kopen 
van kleinvee. Huisvesting laat vaak te wensen over, daarom krijgen 23 gezinnen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut, waar zij 
hun kinderen een echt thuis kunnen bieden. Tenslotte krijgen ouders vorming aangeboden. Ze leren bijvoorbeeld wat hun rech-
ten en verantwoordelijkheden zijn, maar ook hoe ze met weinig middelen een project kunnen starten dat geld oplevert. CECYDAR 
heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de straatkinderen.

Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de Advent aandacht voor vijf projecten in het buitenland, die alle 
moeders en kinderen centraal stellen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. U kunt bijdragen via de collecte in de kerk 
of door uw gift te storten op nummer  NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag. 

MOV Parochie H. Gabriël

MISSIO Wereldmissiemaand 2017

Straatkinderen terug naar huis
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Van uw bestuur en pastores

Van uw bestuur...i
Inmiddels ligt de zomer al weer achter ons. De hoorzittingen en informatieavonden naar aanleiding van het concept herstructurerings-
plan hebben plaatsgevonden.  Tot 1 juli jongstleden hadden de parochianen de gelegenheid om inhoudelijk op het plan te reageren. 
Er zijn enkele reacties binnengekomen, waarin voornamelijk werd gevraagd om meer gegevens.  Deze vragen zijn door de kerngroep 
beantwoord. In de vergadering van het pastoraal team en het bestuur op 11 september jongstleden is het herstructureringsplan defini-
tief vastgesteld en aangenomen. De werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan. Het is fijn om te merken dat vele vrijwilligers bereid 
zijn om mee te denken om de herstructurering van de parochie verder vorm te geven. Geen gemakkelijke klus! Steeds weer merken 
we hoeveel erbij komt kijken om het gelovig leven in onze parochie vorm te geven.  Er zijn al veel bijeenkomsten met diverse groepen 
vrijwilligers geweest, waarbij de vrijwilligers aan konden geven wat zij op hun gebied belangrijk vinden voor de toekomst. Dat straks in 
alle geloofskernen veranderingen plaats zullen vinden wordt daarbij ook duidelijk. Soms is het best wel goed om eens te horen hoe de 
‘buurmannen en buurvrouwen’ het doen en daarvan te leren. Ook zijn we als bestuur positief gestemd over de herbestemming van de 
kerkgebouwen waarvan we noodgedwongen afscheid moeten nemen. We merken dat in de geloofskernen waar straks de kerk geslo-
ten wordt  al veel activiteiten door de locatieraden, eventueel aangevuld met andere partijen, worden ontwikkeld om het kerkgebouw 
voor de gemeenschap te behouden. We hopen dat we, als deze Gabriël wordt verspreid, al met een aantal geloofskernen tot overeen-
stemming zijn gekomen.

Emmauskerk verkocht
De Emmauskerk in Lengel is verkocht. Na de slotviering in 2013 is geprobeerd een goede herbestemming voor het gebouw te vinden. 
Zo is er medio 2015 door het college van Montferland aangegeven medewerking te willen verlenen aan een plan voor de vestiging 
van een zogenaamd Driestroomhuis in het kerkgebouw. Helaas is dat plan niet tot uitvoering gekomen. In de tussentijd heeft het 
gebouw haar diensten kunnen verlenen aan Agelink Uitvaartzorg. Door de interesse van een investeerder kreeg de toekomst van het 
kerkgebouw een heel ander perspectief. De locatie van het gebouw zou kunnen worden benut voor de bouw van sociale woningen, 
zeker nadat B en W van Montferland hebben aangegeven aan dit bouwplan mee te werken en het bestemmingsplan daarvoor te willen 
wijzigen. Inmiddels heeft de aartsbisschop, kardinaal Eijk, onlangs een decreet afgegeven tot onttrekking aan de goddelijke eredienst 
van de Emmauskerk, waardoor het gebouw niet meer de status van kerk heeft. Wij hopen dat de voormalig kerkgangers in Lengel zich 
inmiddels thuis voelen in de kerken van ’s-Heerenberg, Zeddam, Ulft of elders waar de liturgie u aanspreekt.

Gronden parochie en VOG verklaringen
Uit meerdere geloofskernen ontvangen wij soms verzoeken om stukjes grond van de parochie te kopen. Het bestuur kijkt bij elk 
verzoek naar de aard van de herbestemming van de gronden en probeert zoveel mogelijk parochianen tegemoet te komen. Voor een 
aantal vrijwilligers moeten wij bij het bisdom een VOG verklaring inleveren. Inmiddels hebben wij van de meeste vrijwilligers de VOG 
verklaring ontvangen. Wij verzoeken de vrijwilligers die de verklaring nog niet hebben ingeleverd om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Op dit moment worden aan de parochie nog geen kosten in rekening gebracht. Deze regeling van het bisdom loopt echter binnenkort 
ten einde. 

Nieuwe bestuursleden
Van een aantal bestuursleden loopt binnen een tot twee jaar de benoeming af. Zij hebben dan twee termijnen van vier jaar volgemaakt 
en kunnen niet meer opnieuw benoemd worden. Het bestuur zal daarom op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. Voor de functie van 
secretaris hebben we inmiddels een beoogd kandidaat. Het is een spannende tijd voor onze parochie. Maar wij geloven erin, dat we 
samen met onze parochianen in staat zullen zijn om de parochie H. Gabriël een goede toekomst te geven.

Graag danken wij al onze parochianen en in het bijzonder de vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Bestuur Parochie H. Gabriël

Van uw pastores...i
1. Diaken Theo Reuling en pastor Ben Aarsen zijn met pelgrims naar Lourdes geweest. Het waren dagen van zinvolle ontmoetingen en 

het vieren van ons geloof;
2. Pastoor Jurgen Jansen is met 35 pelgrims uit de parochie H. Gabriël naar de eeuwige stad: Rome. Deze pelgrimage is van 14-19 oktober; 
3. Pastoraal werker Guus van de Ploeg is met enthousiasme begonnen met de werkgroep Eerste Heilige Communie. 73 kinderen zul-

len hun voorbereiding met ouders in de parochie meemaken. Een goede en gezegende tijd gewenst; 
4. Het pastoraal team heeft kennis genomen van het gering aantal vormelingen van dit jaar. We zijn ervan geschrokken. Toch gaan we 

met enthousiasme door; in de kracht van de Geest!
5. Het pastoraal team heeft besloten om het weekendrooster tot en met Pasen 2018 in te vullen; 
6. Het pastoraal team heeft de geloofskernen, waar de kerken zullen worden gesloten, gevraagd vóór 1 november een datum kenbaar 

te maken voor de laatste weekendviering;
7. Het gehele pastoraal team is doende om de nieuwe situatie met vele vrijwilligers gestalte te geven. Een spannende tijd, maar ook 

een tijd van een nieuw begin;
8. Het pastoraal team en het parochiebestuur van de parochie hebben midden september een constructief overleg gehad met elkaar. 

Om met elkaar te spreken over de afgelopen tijd en de toekomst die ons wacht. Er volgen meer ontmoetingen met elkaar;  
9. Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen hebben, op maandag 9 oktober, samen met de andere leden van de kerngroep een 

overleg gehad met de klankbordgroep;  
10. Henk van Hamersveld heeft zijn intrek genomen in de pastorie van ’s-Heerenberg en is zijn pastoraal jaar begonnen in de parochie. 

Welkom Henk!

Uw pastores
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Eerste Communie en Heilig Vormsel: 
kwestie van kiezen?

Vanavond is de eerste vergadering van de Werkgroep Eerste 
Heilige Communie 2017-2018. De bedoeling is, dat we met 
de vertegenwoordigers uit de verschillende geloofskernen 
de grote lijn gaan uitzetten. Op weg naar Didam gaan m’n 
gedachten terug in de voorbije tijd van aanmelding voor Com-
munie en Vormsel. Uiteindelijk hebben de ouders en verzor-
gers van 71 communicanten hun kind opgegeven. Daarente-
gen hebben we dit jaar slechts drie vormelingen. Navraag bij 
ouders die de moeite namen hun kind af te melden, leverde 
soms eerlijke en openhartige informatie over het waarom 
daarvan.

Veel ouders kunnen zich niet vinden in de keuze die we 
-samen met parochianen- als parochie H. Gabriël een paar jaar 
geleden hebben gemaakt:  we willen voor gelovige kwaliteit 
van de voorbereiding gaan. Deze keuze heeft een andere aan-
pak tot gevolg gehad. We nemen ruimer de tijd om de jongens 
en meisjes voor te bereiden en ook de inhoudelijke aanpak is 
aangepast.  De Eerste Communie blijft  ‘in groep 4’.  Voor het 
Vormsel betekent het, dat we de traditionele voorbereiding 
‘in groep 8’ hebben losgelaten. In plaats daarvan beginnen we 
eind groep 8 en gaan door tot eind brugklas. De ervaringen 
leren, dat het kán én dat het werkt.  Niet altijd gemakkelijk, 
maar voor wie het wil toch goed te doen.

Hoeveel tijd we dan vragen? Bij de Eerste Communie zijn er 
naast de ongeveer zes bijeenkomsten voor de kinderen nog 
drie zogenoemde ‘ouder + kind bijeenkomsten’.  En dan na-
tuurlijk de tijd die ouders er thuis en in hulp aan de werkgroep 
zelf in willen steken. Bij het Vormsel  zijn er drie bijeenkom-
sten, een vormsel weekend (met één overnachting), deelname 

Data	Eerste	Heilige	Communie	en	Heilig	Vormsel

We vieren dit jaar 2017-2018 in drie groepen de Eerste Communie. Zo ziet het schema eruit:

Kind en gezin

Voor het H. Vormsel hebben we bij het bisdom twee data aangevraagd: 3 juni en 10 juni. De viering zal zijn in de Mariakerk in Didam.

Groep	 Kerk	 Datum	en	tijd
’s-Heerenberg, Stokkum en Zeddam St. Oswaldus, Zeddam 20 mei, 11.00 uur
Wehl, Nieuw Wehl, Kilder en Braamt St. Martinus, Wehl 27 mei, 11.30 uur
Didam, Loil en Beek Mariakerk, Didam 27 mei, 9.30 uur

aan een ‘Passie’ en een diaconale activiteit voor de vormelin-
gen. Daarnaast zijn er drie ‘ouder + vormeling bijeenkomsten’.

Het blijkt voor veel ouders te veel van het goede. We vragen 
te veel van hen en de kinderen. Zo horen we: “Het lijkt wel of 
de kinderen kleine pastoortjes moeten worden” en “Moeten 
wij soms de Communie en het Vormsel doen?” en “Wat jullie 
doen past toch niet meer in deze tijd?”. We realiseren ons, dat 
we in een tijd leven waarin geloven en de kerk niet meer zo 
vanzelfsprekend zijn als we ‘vroeger’ gewend waren.  De af-
stand tussen kerk, geloven en het leven is misschien nog nooit 
zo groot geweest. Geloof speelt geen of minder een rol in het 
leven. En ouders lijken dat te accepteren en kiezen ervoor om 
niet meer mee te doen (“We voelen ons niet meer betrokken”). 
We vinden dat jammer, maar hebben er begrip voor. Toch zoe-
ken wij als parochie naar wegen om –wellicht tegen de stroom 
in- leven en geloven met elkaar in verbinding te brengen.  Het 
is een keuze die door minder ouders gedeeld wordt. ‘Minder 
geloof en betrokkenheid’ zijn belangrijke oorzaken. Daarnaast 
speelt  ook mee, dat men slechts blijft hangen in “Ze doen 
het niet zoals ik het graag wil” of “Als het niet in onze kerk is, 
dan….”. Door zulke argumenten voelen we ons niet serieus 
genomen in onze bedoeling en verantwoordelijkheid.

Natuurlijk accepteren en respecteren we de keuzes die 
parochianen maken.  We kunnen en willen niet anders. Maar 
argumenten als “De kerk gaat dicht”, “Het kost ons te veel 
tijd” en  “Brugklassers hebben wel iets anders aan hun hoofd 
dan het Vormsel” geven ons het gevoel, dat we elkaar niet als 
gelovigen en als parochianen ontmoeten.  

Dat ontmoeten mógelijk is, hebben de afgelopen twee jaren 
laten zien.  En ook - ik ben inmiddels weer thuis- de vergade-
ring met de werkgroep  van vanavond.  Gewoon heel verschil-
lende ouders  die met elkaar de schouders zetten onder de 
Eerste Heilige Communie. Het begon met: “Dag allemaal, ik 
ben….”!  En het eindigde met: “Blij, dat ik jullie heb mogen 
ontmoeten”.  Wat een enthousiasme! Er is vanavond iets moois 
gegroeid. Zó zou het eigenlijk ‘moeten’, toch? 

We gaan vol goede moed op weg, met die 71 en, ja, ook met 
die drie Vormelingen. Hopelijk blijven zij met ons meegaan!

Namens het pastoraal team,
Pastoraal werker Guus van der Ploeg



Kind en gezin

Kinderwoorddienst in de parochie
De kinderwoorddienst is weer gestart en hieronder vind je 
een lijst met alle data voor 2017. We gaan tijdens de eucharis-
tieviering van 9.30 uur samen aan het werk met het bijbel-
verhaal van die zondag. Wat we doen? Samen lezen, samen 
spelen en soms knutselen of kleuren. 

29 oktober - KWD                           
11 november St. Maartenviering  op zaterdag in Didam
3 december - KWD 1e  advent                                                          
10 december - KWD 2e advent                                                           
17 december - KWD 3e advent                                                           
25 december - KWD eerste kerstdag                                              
7 januari Driekoningenviering in Wehl                                              

Het afgelopen schooljaar zijn Petra en Marie-José gestopt met 
het begeleiden van de kinderwoord-dienst, we willen hen 
ook via deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet. 

We zijn nog op zoek naar begeleiding voor de Kinderwoorddienst.  
De kinderwoorddienst voorbereiden kost ongeveer een 
half uur en verder is aanwezigheid op de zondag tijdens de 
kinderwoorddienst noodzakelijk. We zorgen er altijd voor dat 
we met twee personen zijn om de kinderwoorddienst te be-
geleiden. We maken als werkgroep gebruik van de materialen 
van www.kinderwoorddienst.nl. 

Ouders, opa’s, oma’s, maar ook jongeren vanaf de 2e klas 
voortgezet onderwijs zijn welkom! We hopen op nieuwe 
leden voor onze werkgroep…. MAAR… Mocht je jezelf 2x per 
jaar beschikbaar willen stellen om ons te ondersteunen, ook 
dan hopen wij op een mailtje van jou/u… vele handen maken 
immers licht werk. 

Werkgroep kinderwoorddienst 
Paula, Sabine, Josine en Carmen 
kwd@parochiegabriel.nl 
Carmen mobiel 06 - 122 78 256

Sint Maarten

Nieuw-Dijk
Al meer dan 10 jaar wordt door het jeugdwerk Nieuw-Dijk een 
St. Maartenoptocht georganiseerd. Dit jaar doen ze dat op 
zaterdag 4 november. Alle kinderen die willen mogen met de 
lampionnenoptocht meelopen. Tijdens de wekelijkse jeugd-
werkbijeenkomsten worden lampionnen gemaakt, kinderen 
die er geen hebben gemaakt moeten zelf even een lampion 
meenemen. We vertrekken om 18.30 uur vanaf de Meikever 
voor een rondgang door het dorp. Dit doen we samen met Sint 
Maarten op het paard en met de zwerver, onder begeleiding 
van enkele trommelaars van de schutterij of muziekvereniging 
DES. Het jeugdwerk vraagt iedereen die aan de route woont 
om lantaarns of fakkels in hun tuin te plaatsen zodat het er 
heel mooi uit komt te zien. Elk jaar kiezen we een andere route, 
dit jaar is de route als volgt:

Eerste Communie en Heilig Vormsel: 
kwestie van kiezen?

De maand november is de maand van het Sint Maartenfeest. 
Sint Maarten leefde heel lang geleden en werkte bij het leger. 
Op een dag deelde Sint Maarten zijn mantel met een arme 
zwerver die het heel erg koud had. Door dat delen bracht hij 
weer een beetje ‘verlichting’ in het leven van de zwerver en 
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daarom noemen de mensen het Sint Maartenfeest ook wel 
het ‘Lichtjesfeest’. In onze parochie wordt in verschillende 
geloofskernen een Sint Maartenoptocht gehouden.  
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Beek / Didam / Loil / Nieuw-Dijk

De geschiedenis van de Mariabeuk
Als u wel eens wandelt bij landgoed De Byvanck ten westen 
van het Bergherbos en de dorpskern van Beek, dan bent u 
hem vast wel eens tegengekomen: de Mariabeuk. Huis De 
Byvanck werd in het begin van de 20e eeuw in de zomer-
maanden bewoond door Maximiliaan Freiherr Lochner 
von Hüttenbach, wiens vrouw Caroline, dochter van baron 
Oswald, De Byvanck erfde. Hun zoon, Jonker Kurt, een timide 
figuur met een zwakke gezondheid ging destijds in dienst om 
zijn keizer Wilhelm te dienen in de Eerste Wereldoorlog. Dit 
overleefde hij echter niet. Men zegt dat de Mariabeuk op het 
landgoed met het gedachtenisplaatje en het Mariabeeldje 
herinneren aan hem, de Jonker was een groot Mariavereerder.   

Hobbyfotograaf André Nas maakt tijdens een zaterdagse 
rondgang over De Byvanck deze foto’s. De Mariabeuk heeft de 
tijden niet doorstaan, maar desondanks staat er nog wel een 
Mariabeeldje bij de restanten van de oude beuk. Wij zijn op 
zoek naar het verhaal achter de beuk en het Mariabeeldje! 
En we vragen ons af wie dit mooie eerbetoon midden in het 
bos in deze tijd onderhoudt. Weet u meer? Deel het met ons! 
We zien uw reactie graag tegemoet via 
parochieblad@parochiegabriël.nl.

’s-Heerenberg / Lengel / Stokkum / Zeddam

In de volgende uitgave van De Gabriël vindt u hier berichten vanuit bovenstaande geloofskernen.

We lopen naar de kerk waar om 19.00 uur een gezinsviering is. 
Tijdens de viering wordt het verhaal van Sint Maarten verteld 
en zingt het kinderkoor Sam Sam mooie liedjes over Sint 
Maarten. Na afloop van de viering heeft het jeugdwerk nog 
een heerlijke traktatie voor jong en oud.  Zijn jullie er ook bij op 
zaterdag 4 november?

Didam
Op zaterdag 11 november houdt Schutterij St. Martinus haar 
jaarlijkse schuttersdag. We vieren dan het St. Martinusfeest ter 
ere van onze patroonheilige de H. Martinus. Ook dit jaar gaan 
we met de gehele schutterij in optocht naar de Mariakerk om 
daar een viering te houden om 17.00 uur.  In de optocht lopen 
de kinderen mee met hun lampion en hun ouders. Voor deze 
viering is in samenwerking met pastoraal werker Guus van de 
Ploeg een boekje samengesteld waarin de woordviering staat. 
Samen willen we dan bidden, zingen en luisteren naar muziek 
van onze drumfanfare. Op het einde van de viering worden er 
drie prijsjes uitgereikt aan de makers van de mooiste lampion. 
Daarna gaan we weer in optocht naar ons clubgebouw ‘Ons 
Eigen Ding’ waar de kinderen worden ontvangen met muziek 

en een traktatie. Voor de ouders is er koffie met cake. Na de 
voorstelling voor de kinderen - dit jaar zal dj Wilco samen met 
de kinderen liedjes ten gehore brengen - is er bij het verlaten 
van het gebouw  een verrassing voor de deelnemers. ’s Avonds 
is er voor de volwassenen een feestavond voor de leden van de 
schutterij. 

Nieuw Wehl
Zoals elk jaar wordt ook dit jaar weer een Sint Maartenoptocht 
voor alle kinderen tot het voortgezet onderwijs van Nieuw 
Wehl, Wehl  en alle bewoners van Elver georganiseerd. Op 
zaterdag 11 november verzamelen we om 18.15 uur in de 
kerk van Nieuw Wehl. Het feest begint om 18.15 uur, dus kom 
niet te vroeg want dan moet je eerst nog heel lang wachten. 
Daarna zullen we in een lange optocht onder begeleiding van 
de schutterij door het dorp gaan trekken om de inwoners van 
Nieuw-Wehl ‘licht’ te brengen. De dorpsbewoners zetten vaak 
lichtjes in de tuin, zodat het een mooie tocht is. 
Omdat wij als organisatie graag willen weten hoeveel kinderen 
er met ons mee lopen, willen we graag dat iedereen zich vóór 5 
november aanmeldt bij stmaartennieuwwehl@gmail.com. 
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Jaarlijkse Triduüm 
Didam, Loil en Nieuw-Dijk 

Maandagmorgen 4 september opende Agnes Huijbers, 
voorzitster van de werkgroep, het  69eTriduüm voor zieken, 
ouderen, alleenstaanden en mensen met een beperking. Zij 
verwelkomde de ruim 80 deelnemers uit de R.K. Geloofsge-
meenschappen en uit de Protestantse Gemeente Didam. Het 
thema voor dit jaar luidde: ‘Het leven is de moeite waard’. Aan-
sluitend werd de dag voortgezet met een eucharistieviering, 
met zang van het Mariakoor, waarin Pastoor Jansen voorging. 
In zijn overweging bracht de pastoor een kleine verandering 
in het thema aan door te stellen “Jij bent de moeite waard”. 
Een nóg persoonlijkere benadering van je medemens. 

Na de koffie met cake hield de Didammer Frans Schaars, zoon 
van Theed Schaars, een boeiende inleiding naar aanleiding 
van zijn onlangs verschenen boek ‘Diems Water’. Het was stil 
en men luisterde ademloos naar zijn verhaal, ondersteund 
door fotomateriaal. Zijn boek is deels fantasie maar soms 
schuilen daaronder toch waar gebeurde verhalen uit het ver-
leden die als leidraad dienden, maar daardoor niet direct aan 
Didamse mensen gekoppeld konden worden. We kwamen 
ook te weten wat het verschil was tussen één, twee en drie 
graantjes, termen uit het café-leven van de  vroegere jaren. 

Hierna genoten we van de door de dames  van de werkgroep 
geserveerde drankjes en was er volop gelegenheid om een 
praatje te maken. Het middagprogramma werd verzorgd door 
het gezelligheidskoor ‘Tijdloos’ uit Zevenaar. Dit koor bestaat 
uit een enthousiaste groep mannen die een groot aantal be-
kende nummers uit het verre verleden ten gehore brachten. 
De aanwezigen genoten zichtbaar en lieten zich ook regelma-
tig verleiden mee te zingen. Deze eerste dag werd afgesloten 
met een Mariaviering, voorgegaan door dominee Joop Mol. 
Op zich heel bijzonder omdat Maria in de Protestants Chris-
telijke Gemeenschap een andere plaats inneemt dan in de 
katholieke gemeenschap. Desgevraagd vond de dominee het 
een uitdaging en verzorgde dit voortreffelijk. De zang werd 
verzorgd door het Oecumenisch koor. Met een dankwoord 
en een “Tot Morgen” besloot Agnes deze welgeslaagde eerste 
dag. 

Tridium 2017

Dinsdagmorgen werd geopend met een communieviering 
met zang door het Martinus Dameskoor. Voorganger was pas-
toraal werker Guus van der Ploeg die naar eigen zeggen de 
‘berg’ verliet en zich beter thuis voelde als hij gewoon op de 
‘werkvloer’ vlakbij de aanwezigen zijn inleiding kon houden. 
Na deze viering was er weer koffie/thee met een traktatie be-
schikbaar gesteld door bakker Paul Berntsen. Het programma 
meldde daarna een verrassende inleider en dat was ook zo. 
De uit Afghanistan afkomstige Zia Ebadi vertelde ons uitge-
breid over zijn vlucht uit dat land, zijn familie en zijn overgang 
van islam naar christendom. Ik heb geprobeerd om een korte 
samenvatting van zijn betoog hieronder weer te geven. 

Ebadi is getrouwd en heeft een dochter (31) en twee zonen resp. 
30 en 29. Hij is geboren en opgegroeid in Kabul. Heeft daar gestu-
deerd en is na 4 jaar afgestudeerd en verder gegaan als journa-
list. Van oorsprong was hij moslim en rond zijn 17-jarige leeftijd 
ging hij hieraan twijfelen en werd hij na een lange weg christen. 
Hij raakte betrokken bij een linkse partij die na een staatsgreep 
aan de macht kwam en belandt later na een opstand in de 
gevangenis. Na 10 maanden gevangenis wordt hij vrijgelaten 
door soldaten van de Sovjet Unie. Een vlucht naar Pakistan le-
verde ook geen rust op, dan maar terug naar Afghanistan, maar 
daar kwam in 1996 de Taliban aan de macht. Hoop op vrede.... 
maar dat regime maakte een nog grotere gevangenis van 
Afghanistan. Het Taliban-regime behandelde mensen als slaven. 
Zijn overgang naar het christendom bracht hen allemaal in 
gevaar, dus een nieuwe vlucht werd ondernomen. Met hulp van 
mensensmokkelaars werd dit een ‘reis’ van ongeveer 1 jaar, door 
Rusland, Polen en Duitsland om uiteindelijk in Nederland aan te 
komen. Van 2002 tot 2006 is de asielaanvraagprocedure gezeten. 
In deze vijf jaar is hij 10 keer verhuisd en in 2007 als uitgepro-
cedeerde op straat terechtgekomen. Na een nieuwe procedure 
een verblijfsvergunning gekregen en na nog wat verhuizingen 
uiteindelijk in 2008 in Didam gekomen. “Blij en gelukkig dat onze  
toekomst en die van mijn kinderen in zekerheid zijn.” 

Na de borrel en de lunch vermeldde het programma: ‘Mo-
mentjes van ontspanning’. Men kon heerlijk met elkaar praten 
en genieten van die ontmoetingsmomenten. Aansluitend 
was het sluitingslof (voorgangers het pastorale team, zang 
verzorgd door Gemengd Koor Nieuw-Dijk) de ziekenzegen 
en het uitreiken van het herinneringsteken. Pastoor Jansen 
dankte de werkgroep voor alle activiteiten om dit Triduüm 
mogelijk te maken. Voorzitster Agnes Huijbers maakte nog 
even bekend dat de collecte  € 826,- had opgebracht en 
bedankte haar collegae voor hun inzet en alle aanwezigen 
voor de komst. Volgend jaar 70ste keer Triduüm en: allemaal 
weer komen!

Didam, 7 september 2017,
Wil ter Heerdt
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Familieberichten tot 15 september 2017

Overleden
Beek
Bets Aaldering - Nierkes  90 jr., Broekweg 14
Gerrit Aaldering  97 jr., Broekweg 14

Didam
Annie Meurs - Lukassen  90 jr., Zorgcentrum Heukelenshof
Hans Leonards  88 jr., Schoolstraat 5-13
Ria Sanders - Smits 85 jr., Den Ooiman
Marijke Ketels - Baars  67 jr., Wilhelminastraat 108

Loil
Joep Mengels  78 jr., Noordeinde 16

Nieuw- Dijk
Bennie Aalberts  88 jr., Oude Beekseweg 65

Braamt / Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

Rinke trekt door de wereld
Het zou zomaar de  titel kunnen zijn 
van een spannend jongensboek 
over een Friese jongeman die al op 
jonge leeftijd weet dat Friesland 
weliswaar heel mooi is maar dat 
er meer moet zijn. Hij heeft een 
ideaal: hij wil missionaris worden! 
Na zijn studie en priesterwijding 
komt zijn doel dichterbij. Eerst nog 

met de fiets naar Rome en dan maar hopen dat later Afrika je 
bestemming wordt. Helaas, teleurgesteld aanvaardt de jonge 
priester de opdracht om propagandist te worden. Het land 
door om fondsen en sympathie te werven voor zijn orde. Een 
zware teleurstelling wanneer je iets anders in gedachten hebt. 
Afrika werd het nog  niet; eerst naar Londen om te studeren. 
Na 32 jaar in Ghana te hebben gewerkt, scholen kerken en 
boten gebouwd, werd een handicap aan zijn ogen de reden 
dat hij weer terug moest naar Nederland. En, net in die tijd 
leerden wij hier in Braamt pastoor De Vreeze kennen want 
over hem heb ik het natuurlijk. Een tijdelijke vervanging in 
1981 klikte zo goed dat de actie die voor hem op touw was 
gezet: ‘Doe een hoop voor De Vreeze’  7000 gulden opbracht. 
En, wat waarschijnlijk nog voornamer is: de band met Braamt 

Misdienaars ver-
leggen grenzen

Op woensdag 12 
juli beleefden de 
misdienaars van 
Didam een gezellig 
uitje. We zijn naar 
‘Skyzone’ in Doe-
tinchem geweest. 
Iedereen klom daar 

tot bijzonder grote hoogte en verlegde zijn eigen grenzen. 
Het was vrij donker binnen, dus helaas geen geschikte foto’s 
voor u. Maar neem van ons aan het was een sportief uitje 
dat we samen met pastoor Jurgen afsloten met een lekkere 
maaltijd.  Helaas hebben we dit seizoen afscheid genomen 
van enkele misdienaars na jaren van trouwe dienst: Sanne 
en Imke bedankt! Zij hebben een tegoedbon gekregen als 
dank voor hun inzet. Ook voor Susan is er hier een woord van 
dank, zij heeft ruim vier jaar de misdienaars en alles wat er bij 
komt kijken gecoördineerd. Dank voor je inzet! Mochten er 
kinderen zijn die graag misdienaar willen worden en willen 
helpen bij de eucharistievieringen, dan kun je je melden bij 
Hetty (rudi.hetty@krugie.nl). We zijn blij dat zij de coördina-

die bleef en toen hij definitief naar Nederland moest vanwege 
zijn ogen, was het zaadje om in Braamt te komen,  geplant. 
In 1989 hebben wij Rinke de Vreeze als onze pastoor ver-
welkomd en wat heeft hij al die jaren met ons dorp meege-
leefd. Hij was er bij wanneer er iets te vieren was; bij kermis, 
carnaval, toneel en muziekuitvoeringen, huwelijksjubilea, 
verjaardagen van mensen. Hij leefde mee met mensen die 
zorgen hadden: over hun gezondheid, over families die niet 
meer zo fijn met elkaar omgingen, over scheidingen en 
over kinderen die een andere weg gingen dan hun ouders. 
En, hij was er altijd wanneer mensen iemand gingen verlie-
zen door de dood. Hij maakte geen onderscheid, hij zocht 
mensen op en bleef dat doen. Hij genoot ervan wanneer er 
weer een groepje kinderen de eerste communie deed, hij 
ging een kadootje kopen om de kinderen mee te geven bij 
de afscheidsviering in de kerk wanneer ze de basisschool 
verlieten. Hoeveel mooie vieringen zijn er niet geweest met 
kerkelijke feestdagen? Hij vond het prachtig wanneer er veel 
mensen zaten in een prachtig versierde kerk, waar mooi werd 
gezongen.  Hij was een alom geliefde pastoor en niet alleen 
in Braamt, hij had vele vrienden en kennissen ook nog uit zijn 
tijd als propagandist. Ook de weekendvieringen in Braamt 
werden veel bezocht door mensen uit buurtparochies. Hoe 

tie van Susan wil overnemen.  Hierbij enkele foto’s van het 
oefenen met twee enthousiaste meiden die onze kleine groep 
komen versterken. Liselot en Judith oefenen de handwassing 
met pastoor Jurgen. Hannah en Marit waren er deze middag 
bij om hun ervaring te delen met de nieuwe meiden. Het was 
een gezellig oefenuurtje.  
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Braamt / Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

Lezing ‘Heiligen 
in het oosten’

Op maandagavond 6 no-
vember a.s. organiseert de 
Oudheidkundige Vereni-
ging Wehl een lezing over 
‘Heiligen in het Oosten’. 
De Zelhemse historicus 
Gerke Hoekstra vertelt 
ons over de heiligen die 
in onze omgeving bekend 
zijn zoals o.a. Sint Martinus, 
Franciscus, Bonifatius en 

Walburgis. Van vele patroonheiligen kennen we wel de naam, 
maar niet het verhaal er achter. Dhr. Hoekstra verdiepte zich 
jarenlang in de soms buitengewoon bizarre levensgeschiede-
nis van de geloofshelden en –heldinnen aan wie tientallen 
kerken in de Achterhoek en Liemers gewijd zijn. Hij schreef 
een boek over het onderwerp, dat vol staat met verbazing-
wekkende, heroïsche, maar meer dan eens ook aandoenlijk 
menselijke verhalen over bijzondere figuren uit een soms heel 
ver verleden. Eeuwenlang hebben zij gelovigen geïnspireerd, 
bemoedigd en getroost. Hoekstra’s belangrijkste bron is de 
dertiende-eeuwse Legenda Aurea van Jacobus de Voragine, 
maar hij bekijkt zijn heiligen met de ogen van een modern 
historicus. Daardoor worden het mensen van vlees en bloed.
De lezing vindt plaats in de toneelzaal van het Koningin 
Beatrixcentrum te Wehl en start om 20.00 uur. U bent van 
harte welkom. Voor leden van de OVW is de toegang gratis, 
niet-leden betalen € 2,50.

Derk

Allerheiligen

Over twee weken is het Allerheiligen, vanouds een 
belangrijke feestdag in de katholieke kerk. Tot 1968 werd 
het gevierd als een zondag en was het voor iedereen een 
vrije dag. Onze kerk telt vele duizenden heiligen, teveel 
om ze elk een aparte dag te geven. In de negende eeuw 
is daarom het feest van Allerheiligen ingesteld, om al de 
heiligen op de dag vóór Allerzielen te gedenken.

Omdat de heiligen dicht bij God waren, is er altijd tot 
hen gebeden en werden op hun voorspraak om gunsten 
gesmeekt. Vooral toen er nog bijna geen medische 
voorzieningen waren werden heiligen aangeroepen 
om van ziekten verlost te worden. Daarbij was sprake 
van een zekere specialisatie, waarbij bepaalde heiligen 
bij bepaalde ziekten werden aangeroepen. Bij velen zal 
bijvoorbeeld de Blasiuszegen (3 februari) bekend zijn, 
waarbij de parochianen na de H. Mis met twee gekruiste 
kaarsen en een gebed werden gezegend om bescher-
ming te krijgen tegen keelziekten. Maar ook tegen 
andere ziekten, ja zelfs tegen ziekten bij het vee werd tot 
de heiligen gebeden.

Zo bestaat er ook een litanie van alle heiligen, welke 
vroeger werd gezongen tijdens de kruisdagen, de drie 
dagen voor Hemelvaart om te bidden voor de vruchten 
der aarde. De laatste jaren horen we deze litanie nau-
welijks meer. Ik heb trouwens de indruk dat de meeste 
heiligen, misschien met uitzondering van de H. Maria, in 
het vergeetboek zijn geraakt.

Wel valt het op, dat we kennelijk niet zonder voorbeel-
den kunnen, waarmee we ons kunnen vergelijken, noem 
het maar onze moderne heiligen. We vinden ze in de 
sport, bij de diskjockeys, op TV en in de filmwereld. Zo 
vind ik het verbazingwekkend dat elke zondag tien-
duizenden met een minimumloon zich de kelen schor 
schreeuwen om 22 miljonairs aan te moedigen. De keer-
zijde is wel dat deze moderne heiligen ook weer snel uit 
het zicht zijn. Nu we ervaren dat onze voetbalprofs vaak 
meer zijn getatoeëerd dan getalenteerd is er minder 
sprake van een heiligenstatus.

Door de datum van 1 november was Allerheiligen ook 
belangrijk als een markeringspunt van de komende win-
ter. Koeien gingen op stal, de kachel kwam in de kamer 
en je ging weer in de winterjas naar de kerk.

Hierbij wil ik alle lezers een mooie herfst en een goede 
winter toewensen!

Groeten,

groot dan ook de schok was toen hem werd gesommeerd om 
er mee op te houden is te begrijpen “ Ik heb niets fout gedaan 
en niemand misbruikt” zei hij en de parochianen schaarden 
zich achter hem. Hij was strijdbaar en wilde alleen maar plaats 
maken wanneer er een nieuwe jongere priester zou komen, 
maar niet zomaar opzij gezet worden. De vlag ging uit, de 
pastoor mocht blijven en we zijn inmiddels zes jaar verder. Hij 
heeft voor zover zijn gezondheid dat toelaat nog steeds alles 
gedaan wat hij daarvóór deed: voorgaan in de eucharistie, 
mensen bezoeken die dat nodig hebben maar nu wordt deze 
Friese globetrotter in november 95 jaar. Het reizen waar het 
verhaal mee begon beperkt zich nu tot het familiebezoek 
in Friesland en een bezoek aan zijn confraters in Cadier en 
Keer, een huis waar paters die uit de missie terugkomen hun 
‘oude dag’ mogen doorbrengen. Braamt is pastoor De Vreeze 
dankbaar voor 35 jaar zijn ‘oude dag’, leven en werken en zijn 
onder ons! Op 8 november hoopt pastoor De Vreeze 95 jaar te 
worden en we willen dit graag vieren op zondag 12 novem-
ber met een feestelijke H. Mis om 9.30 uur, waarbij na afloop 
er gelegenheid is om de Pastoor te feliciteren onder het genot 
van een kopje koffie met iets lekkers erbij.

Dinie Jansen
Braamt



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, Augustine van Ree en 
Janneke Kraaijvanger. 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 
en 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
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	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

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.: 0316-253015	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 
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. Like ook onze 
Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel! 


