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Voorwoord 

Agenda parochie H. Gabriël

•	 Abdijdag	parochie	Gabriël
	 Slangenburg Doetinchem
 Zaterdag 1 december, 
 9.30 uur - 15.30 uur

•	 Gabriëlmoment
	 Driekoningenviering Wehl
 Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur

Op	de	voorpagina
De begraafplaats in Wehl tijdens 
Allerzielen 2017 waarbij door 
vrijwilligers de graven worden 
voorzien van brandende lichtjes 
(foto: Jan Meulenbeek).

De volgende De Gabriël verschijnt op 
dinsdag 5 december 2018. De datum 
voor het aanleveren van artikelen 
staat op vrijdag 9 november 2018. 
De redactie heeft de vrijheid ingezon-
den stukken taaltechnisch aan te pas-
sen, in te korten of niet te plaatsen. 

In De Gabriël worden regelmatig 
foto’s geplaatst waarop parochianen 
herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s 
worden naast De Gabriël onder meer 
gebruikt voor de website, social media 
en wervings- en informatiemateriaal. 
Voor zover mogelijk heeft De Gabriël 
toestemming aan betrokkenen gevraagd 
om deze foto’s voor eerdergenoemde 
middelen te gebruiken.  

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
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De Katholieke Kerk. Hoe vaak hebben we die woorden de afgelopen periode niet 
in de media voorbij horen komen? Als u het mij vraagt TE vaak en al helemaal 
omdat het zo negatief is. Maar wees gerust; ik ga daar hier verder geen woorden aan 
besteden. Liever denk ik en kijk ik terug naar mooie momenten die we de afgelopen 
zomer als parochie H. Gabriël samen hebben mogen beleven. Begin augustus de 
parochiebedevaart naar Lourdes en onlangs nog de Gabriëldag ter ere van onze 
‘naamdag’. Momenten waarop we elkaar als gelovigen ontmoeten en waarin we 
gezamenlijk ons geloof uitdragen. Ieder op zijn eigen manier en ieder met zijn eigen 
invulling. We kijken er in deze De Gabriël nog even op terug.

Waar we ook op terugkijken zijn een aantal bijeenkomsten van groepen vrijwilligers 
die elkaar Gabriëlbreed ontmoet hebben. Zo zijn de lectoren bij elkaar geweest en 
ook de acolieten hebben een vergelijkbare bijeenkomst gehad waarbij onder andere 
vorming en toerusting centraal stond, maar óók contact met elkaar en ontmoeting. 
Dergelijke bijeenkomsten zijn mede het gevolg van het vrijwilligersbeleid dat vanuit 
de herstructurering door het bestuur is vastgesteld. In deze De Gabriël leest u meer 
over dit beleid én maakt u kennis met de coördinator vrijwilligersbeleid.

De komende periode, met name begin november, staan we ook stil bij de mensen 
die ons ontvallen zijn met Allerzielen. De laatste jaren blijken de gedachtenis-
vieringen rond Allerzielen een van de drukstbezochte vieringen van het jaar te zijn. 
Gezamenlijk herdenken van hen die het afgelopen jaar zijn overleden en van hen die 
ons eerder zijn ontvallen. Samen met familie en de gemeenschap terugdenken aan 
deze mensen, op de plek waar we in stilte gevoelsmatig dichtbij hen kunnen zijn.  
Letterlijk biddend voor hun ziel, reeds levend in Gods aangezicht of op weg naar de 
eeuwige zaligheid. 

Augustine van Ree

Bijbelcursus
Didam

Op woensdag 3 oktober is er weer 
een bijbelcursus gestart in het zaal-
tje van de Protestantse kerk aan 
de Torenstraat in Didam. Dominee 
Leen den Beste geeft aan de hand 
van bijbelteksten uitleg over de tijd 
waarin deze zijn geschreven en hoe 
we deze kunnen lezen en begrijpen 
in onze moderne tijd. 

Eigen gekozen bijbelse teksten kunnen worden ingebracht en de dominee 
gaat ook in op actuele vragen. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren 
tot 21.30 uur en zijn toegankelijk voor iedereen van welke gezindte dan ook. 
Er wordt een bijdrage voor koffie en thee gevraagd van € 1,-. Er zijn verder 
geen kosten aan verbonden.

Data	zijn: 
woensdag 3 oktober, woensdag 7 november en woensdag 12 december 

In	2019: 
woensdag 9 januari, woensdag 6 februari, woensdag 6 maart en de laatste is 
op woensdag 3 april. U kunt zich opgeven via de mail: lochernap@gmail.com 
of feike.tielgroenestege@outlook.com.



Pastoraal woord 
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Door dood heen naar leven
De herfst en de naderende winter worden sneller met ster-
ven en dood in verband gebracht dan lente en zomer. Het 
is vooral om het gevoel dat hierbij een rol speelt. Meer dan 
de aanblik van het seizoen zelf. Want er zijn mensen die bij 
uitstek houden van de herfst of de winter. Om de stormen, de 
bladerdeken op de grond, de paddenstoelen, de sneeuw en 
de kou.

Sterven en dood werken in op ons gevoel. Het maakt somber 
en onprettig. Er is geen rust meer te vinden. Het afscheid van 
een dierbaar medemens laat zo sporen achter in het leven 
van anderen. Soms voor een korte tijd, soms veel langer. 
Rond Allerzielen nemen we even een moment om hier bij stil 
te staan. Bij alles wat het afgelopen jaar of de afgelopen jaren 
gebeurd is. Aan verdriet, aan ontvallen, aan gemis. Intense 
momenten die passen bij de leegte in mensenlevens. Als 
gelovigen mogen wij verder kijken dan alleen dit. Na de win-
ter mogen wij de lente verwachten. Na de dood een nieuw 
leven, in Gods Naam. En voor die Naam kunnen wij invullen: 
de Troostende, de Verrezene, de Levende, de Eeuwige.

Er zijn meer situaties in een mensenleven die somber en 
onprettig maken. Ik denk op dit moment aan verstoorde rela-
ties. Families of gezinnen die uit elkaar liggen en waarvan de 
leden elkaar onderling soms jaren niet gesproken of gezien 
hebben. Partners of buren die elkaar het leven zuur maken. 
Waar mensen als het ware ook dood voor de ander zijn. Wat 
kan zo’n situatie doorbreken? In TV-programma’s als ‘Het 

familiediner’ of ‘Het spijt me’ wordt actief geprobeerd een 
doorbraak te maken. Omdat iemand er genoeg van heeft, 
er klaar mee is. Geen somberheid meer, geen elkaar ontlo-
pende mensen, geen vretende gevoelens: laten we proberen 
in vrede verder te gaan.

Ook in de Bijbel lezen we genoeg aanwijzingen om vervelen-
de situaties te doorbreken. Heb je een ander wat aangedaan? 
Keer om, ga naar die ander en maak het weer goed! Is je on-
recht aangedaan? Wordt er niet kwaad over, draag het en zet 
er een gebaar van goede wil tegenover. Dit zijn stappen die 
soms veel van een mens vragen. Zeker als je tot in het diepst 
van het hart gekwetst hebt of bent. En toch, deze stap zetten 
of deze houding aannemen vraagt misschien veel, maar het 
voorkomt een langdurig leven in onmin met elkaar. En dat is 
belangrijk. Want het leven is kort en kostbaar. Kostbaar ook 
voor God. Bij de profeet Jesaja lezen we: “Zo kostbaar ben 
je in mijn ogen, zo waardevol: Ik heb je lief”. Als God ons zo 
kostbaar vindt, dan mogen wij dat zeker van elkaar vinden. 
Een kostbaarheid die niet verloren mag gaan.

Wij mogen ons verzekerd weten van Gods liefde. Die liefde 
mag ons keren naar God toe. En naar de ander, onder welke 
omstandigheid dan ook. Zeker als een situatie een beetje 
liefde nodig heeft. Dan mag onvrede weer vrede worden. 
Dan wordt dood weer leven. 

Diaken Theo Reuling ofs

Geloof en natuurwetenschap
Op weg naar een modern geloof
Op dinsdagavond 13 november is er in het Parochie-
centrum in Didam een avond rond het thema ‘Geloof 
en Natuurwetenschap’. De presentatie wordt gehouden 
door Harrie Jorna. Hij is leraar geweest op het Isalacollege 
in Silvolde. Lezend in de bijbel kwam hij dingen tegen die 
’niet kunnen’. Het bracht hem in een geloofscrisis. Dankzij 
inzichten van de onlangs overleden Stephen Hawking is 
hij daar uitgekomen. Harrie Jorna wil graag met deelne-
mers op weg naar een modern geloof. Een ieder, gelovig 
of niet, is van harte welkom. De avond begint om 19.30 
uur. Zo mogelijk even vooraf opgaven bij pastor Guus: 
g.vanderploeg@parochiegabriel.nl
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Rondom liturgische spiritualiteit 

Verschillende martelarenverhalen uit de oude kerk vertellen 
dat de christenen gedwongen werden om wierook te offeren 
voor de keizer. Als zij dat weigerden volgde meestal de mar-
teldood, bijvoorbeeld op de brandstapel. Behalve de moed 
en het diepe geloof van de volgelingen van Christus, blijkt uit 
die beschrijving ook hoe gewoon het was in de oudheid om 
wierook te offeren.

Reukoffer
Mengsels van hars en andere plantaardige producten wer-
den in korrelvorm op gloeiende kolen gelegd en zo verbrand, 
en vormden zo een offer voor de godheid. In de cultuur-
wereld van het Middellandse Zeegebied kwam dit in alle 
godsdiensten voor, ook in Israël. Het boek Exodus geeft zelfs 
het voorschrift om op een speciaal reukofferaltaar ’s morgens 
en ’s avonds wierook te offeren, ‘een dagelijks reukoffer voor 
de Heer’ (Exodus 30,7-8) en versterkt ook een recept voor het 
maken van heilig, aan God voorbehouden reukwerk (Exodus 
30,34-38). In Maleachi 1,11 meldt de profeet dat overal ter 
wereld voor God een wierookoffer gebracht wordt. Wierook 
was ook een kostbare en welriekende gave. Het werd gepro-
duceerd in Arabië en vandaar middels karavanen verhandeld. 

Teken van gebed en offer
Wierook was een offer en zo ook een symbool van gebed. 
“Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw 
aanschijn” zingt Psalm 141,2 en in Apoc. 8,3-5 lezen we over 
een geheimzinnige engel met een gouden wierookvat, die 
wierook krijgt om met de gebeden van de heiligen te offeren. 
De kerk kent vanaf het eind van de vierde eeuw hier en daar 
het gebruik van wierook als teken van gebed en offer. Ook 
vandaag de dag branden mensen graag wierook, ook thuis, 
vanwege de rijke geuren, vanwege de mystieke sfeer, als 
symbool van verbinding tussen het zichtbare aardse, en het 
onzichtbare hemelse. Wierook brengt iets van ons naar God, 
maar het brengt ook iets van Hem naar ons. Het hult ons in 
een goddelijke sfeer.

Eerbetoon
Aan de vorstelijke haven van Rome en Byzantium werd ook 
wierook gebruikt, maar dan om de keizer te huldigen. Waar 
hij liep werd voor hem uit wierook gedragen en met zwaai-
ende vaten kon men hem bewieroken, eer betonen. Hier zien 
we dan ook een tweede reden voor het gebruik van wierook; 
eerbetoon aan Christus en de tekenen in de liturgie die naar 
hem verwijzen. Toen de heidense religie verdwenen was 
en de kerk van de martelaren bovengronds was gekomen, 
kreeg men behoefte aan sprekende symbolen in de liturgie 
en zo is vanaf de 7e eeuw dit gebruik bekend: eerbetoon aan 
ambtsdragers, aan het evangelieboek, aan het altaar. Terwijl 
de Romeinse liturgie ook hierin sober bleef, ontwikkelde zich 
in de Noord-Europese kerk een uitgebreider gebruik van 
wierook, met name bij de offeranderitus. Ook de verzamelde 

Wierook(vat)

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. Rondom Allerzielen, de gedachtenis van onze overledenen, is het een mooi  
moment om eens nader te kijken naar het:

gemeenschap van gelovigen werd bewierookt, symbool van 
de waardigheid van de gedoopten, het volk van God. 

Derde gebruik
De neus is ons meest onbewuste zintuig. Geuren beïn-
vloeden onze stemming en oordeel sterk. We herinneren 
ons soms juist de geur van een vertrek waar we heel lang 
geleden waren. Het proeven van voedsel en drank is voor 
een groot deel ruiken. En onaangename geuren verdoezelen 
we graag met een plezierige frisse of zoete lucht. Zo is in 
de middeleeuwen een derde gebruik van liturgie ontstaan, 
met name bij de uitvaartliturgie, bij het verplaatsen van 
relieken of andere plekken waar kwade geuren bestreden 
moesten worden. De goede geur van wierook kan figuurlijk 
de boze machten op de vlucht doen slaan. Wierook wordt 
dan ook een symbool van reiniging, zuivering en zegening. 
Ook vandaag de dag gebruiken we wierook bij de uitvaart 
en worden beelden, iconen en orgels bij hun inzegening 
bewierookt. Deze vorm van wierookgebruik is nooit door 
de christenen gemeden of afgewezen en speelt met name 
in de martelaarscultus een grote rol. Duidelijke restanten 
vindt men in het rijkelijk gebruik van wierook bij de translatie 
en begrafenis der martelaarsrelieken in de kerk- en altaar-
wijding, en in de byzantijnse ritus in de altaarbewieroking 
tijdens de gedachtenis der heiligen en overledenen aan het 
einde van het dankoffer. Ongetwijfeeld hangt hiermee ook 
samen het steevast terugkerende iconografische motief op 
de 12 en 13e-eeuwse afbeeldingen van martelaarspassies: op 
de laatste afbeelding van het vervolgverhaal wordt de heilige 
opgenomen in Christus’ heerlijkheid en daarbij verschijnen 
steeds engelen met wierookvaten.

De goede geur
Gebed en offer voor God, het hulde brengen aan zijn Zoon 
en zijn heiligen, zuivering en heiliging van onze aardse wer-
kelijkheid, dat zijn drie klassieke betekenissen van wierook. 
Zo leren de goede geuren van wierook ons wat liturgie is: 
eerbetoon aan God en heiliging van de mens. 

Het wierookvat
Wierookvaten bestaan in verschillende soorten, in de ortho-
doxe liturgie worden kleinere modellen gebruikt die versierd 
zijn en vaak voorzien zijn van belletjes. Een wierookvat heeft 
meestal drie buitenste kettingen (voor de Heilige Drie-
eenheid) aan de kom, en een vierde ketting (voor de Eenheid 
van God) aan het deksel. In de Griekse en enkele Russische 
tradities heeft een pontificaal wierookvat (wordt tegenwoor-
dig ook zonder bisschop gebruikt) 12 bellen (hun beltoon 
symboliseert de leer van de twaalf apostelen), één bel is stil 
gemaakt, door de korrel eruit te halen, deze bel symboliseert 
Judas. Een andere betekenis voor de 12 bellen is: drie voor 
het Oosten, drie voor het Westen, drie voor het Noorden en 
drie voor de zuidelijke volkeren. Elf bellen maken geluid, 



Foto: André Nas

maar er is ook een bel die stom is. De bellen die luiden, dui-
den die mensen aan, die de weg van de heiligheid bewan-
delen. De bel die zwijgt, vertegenwoordigt hen die zich nog 
op de weg van het zondige leven bevinden. Een priesterlijk 
wierookvat heeft vier bellen, deze symboliseren de vier 
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evangelisten. In de vastentijd wordt soms een wierookvat 
zonder bellen gebruikt. In de katholieke liturgie bestaan er 
iets grotere tot zeer grote, zoals de beroemde Botafumeiro
in Compostela. Deze is 1 meter 60 hoog en weegt 80 kilo.



Herstructurering
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Houdt het geloof op?
In de afgelopen maanden is de kerk veel in het nieuws geweest. Vooral rond kerksluitingen en het seksueel misbruik binnen onze wereld-
kerk. Dit waren voor het overgrote deel geen prettige berichten. In onze parochie voelen we dat ook zeer scherp, vooral rond het sluiten 
van kerken. Niet alleen in de geloofskernen waar de kerk gesloten gaat worden, maar ook in de geloofskernen waar die openblijft. Ook 
daar komt nu de vraag sterk naar voren: hoe lang nog?

We horen wel eens de uitspraak: “Het kerkgebouw gaat dicht, 
dus houdt alles op”. Zeker zullen parochianen dit zo ervaren. 
Maar houdt daarmee ook het geloof op? Het geloof in God? 
En dat wij leerling van Jezus Christus mogen zijn? Op die vra-
gen kunt u alleen zelf een antwoord geven. Hoe sta ik in mijn 
geloof? Hoe beleef ik mijn geloof in deze spannende tijden? 
Als leerling van Jezus worden we uitgenodigd om in onze ant-
woorden twee richtingen te betrekken: die van de kant van 
God en die van onze medemens. Rond de antwoorden die 
de gelovigen zo gaven heeft de kerk zich in de loop der tijd 
steeds ontwikkeld en gewijzigd. Een kerk die zich steeds weer 
een weg zocht naar gezamenlijkheid, gedeeld geloven, ge-
meenschap zijn. Een kerk die de tekenen van de tijd verstond 
en daar zelf een antwoord op gaf. Ook al zitten wij in een tijd 
van neergang, God en de medemens mogen ons prikkelen 
om nieuwe weg in te slaan.

Kerngroep draagt taken over
Al bijna twee jaren is een kerngroep in opdracht van het paro-
chiebestuur en het pastoraal team doende om de herstructu-
rering te begeleiden. Zo langzamerhand is veel binnen onze 
parochie in een nieuwe structuur terecht gekomen. Een lo-
gisch moment voor de kerngroep om haar taken weer over 
te dragen aan het parochiebestuur en het pastoraal team. 
Met die afronding is de kerngroep momenteel bezig. In de 
volgende uitgave van De Gabriël zal een overzicht komen van 
de nieuwe organisatiestructuur binnen onze parochie en wie 
voor de diverse onderdelen daarvan de verantwoordelijken 
en de aanspreekpunten zijn. Wanneer parochianen of vrijwil-
ligers op dit moment tegen vragen aanlopen, waarbij niet 
bekend waar die vraag terecht hoort, dan kan die vraag aan 
het centrale secretariaat van de parochie gesteld worden. Via 
dit secretariaat zal de vraag bij de juiste persoon neergelegd 
worden.

Pastorale nabijheid
Net voor de zomervakantie zijn in alle elf geloofskernen zo-
genaamde brainstormsessies gehouden over pastorale nabij-
heid. Hoe kunnen we elkaar als katholieken, als kerk, nabij zijn 
en nabij blijven? Een uitdagende vraag is gebleken. De nood-
zaak om elkaar nabij te zijn is breed onderkend. Zeker daar 
waar het moeilijk wordt in een mensenleven, waar levensvra-
gen gesteld worden, is het goed om aanwezig te zijn. Aanwe-
zigheid door medeparochianen, door pastores. Hoe kunnen 
we God in deze situatie op het spoor komen; Hij die bron is 
van kracht, troost en hoop? 

In de brainstormsessies kwam naar voren dat het onderwerp 
al heel oud is, maar dat het in onze kerk en in deze tijd om een 
nieuwe invulling vraagt. Hier zijn we nog niet uit, maar er lig-
gen al de nodige ideeën op tafel. Het pastoresteam heeft hier-
over een gesprek gehad met Herman Agterhoek en dit heeft 
fascinerende inzichten opgeleverd. Met de doorwerking van 
dit alles gaan we terug naar de geloofskernen.

Rond overdracht kerkgebouwen
In de Nieuwsflits van september 2018 is herhaald dat het de 
intentie van het pastoraal team en het parochiebestuur is om 
de kerkgebouwen die aan de eredienst worden onttrokken, 
te verkopen aan een lokale stichting of vereniging. Hiervoor 
zal uiterlijk 15 november 2018 een intentieverklaring met de 
toekomstige lokale kopers getekend moeten zijn. Als dit niet 
lukt zal het via een makelaar verkocht worden aan de hoogst-
biedende. Overdracht aan een lokale stichting of vereniging 
houdt ook in dat het gebouw na de overdracht geen kerk 
meer is. Het wordt onttrokken aan de eredienst. Natuurlijk kan 
zo’n gebouw als het geschikt is altijd nog gebruikt worden om 
samen te komen, ook in Gods Naam, zoals men overal bijeen 
kan komen om uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen.
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Generaties lang is in de geloofskernen geïnvesteerd in het 
pastoraat. Kerkbijdragen werden betaald, tijd en energie geïn-
vesteerd om het werk van pastoor mogelijk te maken. Hierbij 
hoorde meestal ook dat een kerk werd gebouwd. Rond het 
sluiten van kerkgebouwen kan de parochie deze investerin-
gen niet zomaar verloren laten gaan. Want het pastoraat gaat 
door: er zullen kinderen gedoopt blijven worden, Eerste Com-
munie gedaan, Vormsel, Huwelijk en Ziekenzalving. Ook blij-
ven we als parochie, als geloofsgemeenschap, samenkomen 
om te vieren. Bij verkoop aan een lokale stichting of vereni-
ging vraagt de parochie dan ook een gedeelte van de waarde 
van het onroerend goed als tegenprestatie. Dit om het pasto-
raat in de toekomst voort te kunnen zetten.

In veel gesprekken komen de rollen van parochie en bis-
dom naar voren. De parochie H. Gabriël is eigenaar van alle 
roerende en onroerende goederen in de parochie, maakt het 
beleid en voert dat uit. Bij ingrijpende beslissingen, zoals het 
sluiten van kerken of het verkopen van kerkhoven, is de toe-
stemming van het bisdom nodig. Voor het sluiten van de ker-
ken heeft het bisdom goedkeuring verleend. Het overdragen 
van kerkhoven aan een lokale stichting of vereniging, waar de 
parochie voorstander van is, wacht nog op toestemming van 
het bisdom. We weten intussen dat het bisdom deze kwestie 
heeft aangekaart in de bisschoppenconferentie.

Communicatie
Eén parochie, elf geloofskernen en vijf kerklocaties. Dit over-
koepelende beeld van onze parochie krijgt steeds meer vorm. 
Dat proberen we ook via de verschillende media te laten uit-
stralen. Van alle kerklocaties weten wanneer en wat er gevierd 
wordt, welke gebedsintenties er zijn en welke bijzondere mo-

menten in de parochie plaatsvinden. Dit vraagt om aanpas-
sing van huidige vormen van berichtgeving. Het parochieblad 
De Gabriël zal een verandering ondergaan, waarbij het voort-
gaan van de lokale bladen in de geloofskernen betrokken 
worden. Berichtgeving in de huis-aan-huisbladen zal aange-
past worden, waarbij het Doetinchemse deel van onze paro-
chie nadrukkelijk aandacht verdient.

Bij de informatiepunten van het bestuur, elders in deze De  
Gabriël, kunt u lezen dat rond deze herstructurering een extra 
uitgave van De Gabriël verschijnt. Het zogenaamde ‘Histori-
sche bewaarnummer’.

Kerngroep Herstructurering

Abdijdag

Een dag om stil te staan bij onze eigen gelovige betrokkenheid. Vieren, luisteren, delen, 
wandelen. Alvast opgeven? Dat kan: secretariaat@parochiegabriel.nl.

Zaterdag 1 december 

Stilstaan bij persoonlijk geloof
Sint Willibrordsabdij (Slangenburg), Doetinchem - 09.30 - 15.30 uur

Parochie H. Gabriël - Geloof in de toekomst

  Thema:Hoopvoluitzien...
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Allerheiligen en Allerzielen

Met ‘alle heiligen’ worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de vaste 
overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het 
jaar geen eigen feestdag hebben bijvoorbeeld omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. Met ‘alle 
zielen’ worden die overledenen bedoeld die niet rechtstreeks naar de hemel zijn gegaan, maar naar een fase die daaraan voor-
afgaat: het vagevuur.

Actueel

1 en 2 november

Allerheiligen
Van oudsher geloven christenen dat het leven van een mens 
bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat 
het verandert. De gestorvene komt voor God te staan om 
geoordeeld te worden. Wie goed heeft geleefd wordt beloond, 
wie slecht heeft geleefd wordt gestraft. De beloning bestaat 
in de zogeheten ‘zalige aanschouwing Gods’. De straf wordt 
vaak aangeduid - ook al door Jezus in zijn verhalen - met een 
‘eeuwig vuur’, door ons vaak ‘de hel’ genoemd. De woorden 
‘hemel’ en ‘aanschouwing Gods’ enerzijds en anderzijds ‘hel’ en 
‘vuur’ zijn beelden. Het is symbooltaal om de dingen van God 
enigszins voor onze mensenogen op te roepen. Zoals gezegd 
maakte Jezus daar ook gebruik van, als hij over beloning en 
straf sprak, bijvoorbeeld in zijn gelijkenissen.

We zouden diezelfde mysteries ook anders kunnen uitleggen. 
Een christen leeft goed, wanneer hij naar Jezus’ voorbeeld 
God navolgt en zijn leven oriënteert op de Heilige Geest. In de 
praktijk betekent dit dat een gelovige de naastenliefde beoe-
fent. De goeden zijn zij die de ander beminnen zoals zij zich-
zelf door God bemind weten. Hun beloning bestaat erin dat zij 
nu inderdaad op hun beurt bemind worden zoals zij anderen 
hebben bemind. Gestraft wordt diegene die het aanbod van 
Gods liefde willens en wetens heeft afgeslagen en er uitdruk-
kelijk voor heeft gekozen daar juist niet van te leven. 

De goeden in het hiernamaals worden in de geloofsgemeen-
schap aangeduid met het woord ‘heiligen’. De dag dat die 
schare die niemand tellen kan, wordt gevierd, heet dan ook 
Allerheiligen. We merken op dat de betekenis van het woord 
‘heilige’ sinds Paulus is verschoven. Als hij sprak over ‘heiligen’, 
had hij het niet over overleden geloofsgenoten, maar over 

Fra Angelico 

mensen die nog in leven waren en de boodschap van het 
Evangelie hadden aangenomen. Zij hadden het heil van Jezus 
herkend en aanvaard, en werden dienovereenkomstig dus 
‘heilig’ genoemd. Vandaag de dag noemen wij alleen iemand 
‘heilig’ die overleden is en die na een langdurig onderzoek 
uitdrukkelijk door de Paus heilig is verklaard.

Allerzielen
In de loop van de geschiedenis is in het denken van de 
geloofsgemeenschap dat eenvoudige onderscheid tussen he-
mel en hel wat verfijnd. In de praktijk van het leven bleken er 
talloze mensen te sterven die enerzijds de hel niet verdienden, 
maar anderzijds nog niet zuiver genoeg op God gericht ston-
den om zijn licht in volle glorie te kunnen ontvangen. Immers 
wie de Liefde zelf wil ontmoeten, moet daar ook op voorbe-
reid zijn. En soms was dat onvoldoende gebeurd tijdens het 
leven van de gelovige. Men stelde zich dat uitzuiveringsproces 
in het hiernamaals voor als een vuur en men gaf het de naam 
‘Vagevuur’, een vuur dat vaagt of reinigt.
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Met de herstructurering die sinds medio 2017 door het 
bestuur is ingezet, heeft het vrijwilligersbeleid een nadrukke-
lijker plaats gekregen. Niet voor niks is er een tijdelijke werk-
groep benoemd die als doel had om het vrijwilligersbeleid 
van de parochie in de steigers te zetten. Onderdeel hiervan 
was ook een stuk advisering over de wijze van werven van 
nieuwe vrijwilligers. Daarnaast heeft deze werkgroep de 
opdracht gekregen om advies te geven over de behoefte van 
vrijwilligers aan toerusting en vorming en de invulling daar-
van. De werkgroep is voortvarend te werk gegaan en is er in 
geslaagd om in het voorjaar van 2018 hun terugkoppeling en 
voorstellen aan het bestuur te geven.  

Twee	belangrijke	uitgangspunten	hieruit	zijn:
1. Ieder heeft gaven en talenten en al deze deskundigheid 
staat ten dienste van allen;
2. Alle vrijwilligers zijn vrijwilligers van de parochie H. Gabriël. 
Niet geheel toevallig vinden we hierbij herkenning in de 
Bijbel die ons op verschillende plekken hierover vertelt 
(1 Korinthiers 7:7 en 1 Petrus 4:10). Vrijwilligers werken ten 
dienste van anderen. Maar zij verdienen zélf ook alle aan-
dacht en ondersteuning. Zij mogen op inhoudelijk en spiri-
tueel gebied rekenen op ondersteuning vanuit het pastorale 
team en het bestuur. Met het oog daarop heeft  het bestuur 
een commissie ‘Vrijwilligersbeleid’ ingesteld.

Commissie Vrijwilligersbeleid
Zorg voor vrijwilligers staat binnen de parochie hoog in 
het vaandel en dat willen we goed voor elkaar hebben. De 
doelstelling van de commissie is het initiëren, stimuleren en 
bewaken van het vrijwilligersbeleid en daarnaast het orga-
niseren en waarborgen van dit beleid. Een omvangrijke taak 
voor een omvangrijk aantal vrijwilligers. Om dit alles goed 
te regelen heeft het bestuur een coördinatrice vrijwilligers-
beleid aangesteld die de ‘linking pin’ is tussen de commissie, 
het bestuur en het pastoresteam. Hiervoor is de Nieuw-Dijkse 
Wilma Beursken benaderd, die deze vraag heeft aangeno-
men en inmiddels circa 1,5 dag per week hiermee actief is. 

“Als betrokken vrijwil-
liger in de geloofskern 
Nieuw-Dijk was ik al zeer 
actief voor de parochie H. 
Gabriël. Toen ik hiervoor 
werd gevraagd heb ik 
voor mezelf wel wat 
keuzes gemaakt en ben ik 
met een aantal taken bin-
nen de parochie gestopt 
om deze taak beter uit te 
kunnen voeren.  Ik voel 
mij zeer betrokken, zowel 
bij de parochie als bij de 

Interview

Wat denkt u? Hoeveel vrijwilligers zijn er binnen de parochie H. Gabriël, in het totaal over alle 11 de geloofskernen, actief? 
250? 500? 1.000? Meer of toch minder? Hoe dan ook, stel je eens voor dat ze er niet zouden zijn… Dan is er geen koster die de 
kerkdeuren open doet, zijn er geen misdienaars en acolieten, zijn er geen vrijwilligers die uitvaarten begeleiden, zijn er geen 
processies, worden er geen zieken bezocht en zo kan ik nog oneindig door gaan. Vrijwilligers. Veel organisaties en verenigin-
gen kunnen niet zonder ze en dat geldt zeker ook voor de parochie H. Gabriël.  

Werken ten dienste van anderen
De vrijwilliger: gaven en talenten delen

vrijwilligers uit welke geloofskern dan ook.” Wilma wordt 
gesteund door pastor Ben Aarsen vanuit het pastoraal team, 
door Sandra Bergevoet vanuit het bestuur en daarnaast door 
acht commissieleden. Op dit moment worden deze mensen 
benaderd en wordt er een verdeling gemaakt van de aan-
dachtsvelden voor elk commissielid. 

Uitdaging
“Inmiddels ben ik een aantal maanden als coördinator bezig” 
vertelt Wilma, “en heb ik met een aantal beoogd commis-
sieleden om de tafel gezeten. En ondertussen zijn er eerste 
bijeenkomsten geweest van bijvoorbeeld de kosters, de 
lectoren en de acolieten. Voor de eerste keer dat deze 
groepen vrijwilligers parochiebreed bij elkaar zijn gekomen. 
Het stimuleert eenheid en ik vind het mooi om te zien hoe 
vrijwilligers uit geloofskernen waar het kerkgebouw gaat 
sluiten worden opgenomen door anderen.” Ook de eerste 
vraag naar toerusting en vorming is beantwoord. “Vanuit met 
name de lectoren is die vraag gesteld en daar hebben we 
inmiddels gehoor aan gegeven en dit zal ook zeker nog een 
vervolg krijgen.” Maar Wilma ervaart ook de uitdaging van 
het werken met vrijwilligers. “Wat dat betreft is niks mense-
lijks ons vreemd en zijn er ook dingen die aandacht vragen 
omdat we mensen onbedoeld uit het oog zijn verloren of 
misschien wel zeer hebben gedaan. Het laatste wat we wil-
len, maar ook daarvoor moeten en zullen we er zijn. En aan 
de andere kant maakt dat het uiteindelijk ook weer mogelijk 
om mooie activiteiten met elkaar te ondernemen zoals lokale 
vrijwilligersbijeenkomsten en parochiële bijeenkomsten van 
vrijwilligersgroepen. Maar ook dat mensen ideeën en voor-
stellen met ons delen.”    

Wat de toekomst brengt
Het vrijwilligersbestand van de parochie H. Gabriël baart 
ook wel zorgen. Het zijn over het algemeen mensen van 70+ 
en regelmatig komt het voor dat één vrijwilliger meerdere 
taken verricht. Dat brengt onzekerheid met zich mee als juist 
deze mensen onverhoopt uitvallen. Aandacht voor werving 
van nieuwe vrijwilligers is dan ook een belangrijk actiepunt. 
Wilma hoopt hierbij aan nieuwe vrijwilligers ook haar eigen 
beleving mee te kunnen geven: “Weet je, je bent niet alleen 
vrijwilliger puur voor het uitvoeren van een ‘taak’. Vrijwilliger 
zijn is juist leuk omdat het jezelf ook voldoening geeft. Je 
hebt contacten met andere mensen met een zelfde geloofs-
overtuiging en die omgang is een verrijking voor je eigen 
geloofsverdieping”, iets wat Wilma ook mee heeft gekregen 
tijdens haar cursussen aan de Pastorale School en DKV 
(Diocesane Kader Vorming). “Het zou mooi zijn als vrijwil-
ligers dat ook ervaren en dat we zo gezamenlijk het voor de 
geloofs(kernen)gemeenschap mogelijk blijven maken om 
hun geloof te vieren. Dat voelt voor mij als de ‘kers op de 
taart’ om dat stukje mee te geven”, sluit Wilma af. 



Wijzigingen voorbehouden

	 St.	Pancratiuskerk	 St.	Martinuskerk	 St.	Oswalduskerk	 Mariakerk	 St.	Martinuskerk	 Bijzondere	vieringen
	 ’s-Heerenberg	 Wehl	 Zeddam	 Didam	 Beek 
 

                  Zaterdag	20	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zondag 9:30 uur Zaterdag 19:00 uur 
zondag	21	oktober Eucharistieviering Eucharistieviering Communieviering Eucharsitieviering Mariaviering 
 B. Aarsen  J. Jansen en Th. Reuling Th. Reuling J. Jansen G. Hendriksen 
 Gemengd koor ‘s-Berg Gemengd koor Zeddam Gemengd koor Beek One More Voice Dameskoor Didam 
      
 
Donderdag		      
25	oktober      
    
  
      
Zaterdag	27	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zondag 9:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag	28	oktober Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharsitieviering Eucharsitieviering 
 J. Jansen B. Aarsen Allerzielen en H. Hendriksen B. Aarsen 
 Latijns-Gregoriaans koor Different Generations zegenen graven Gemengd koor Didam Gemengd koor Beek 
   J. Jansen   
   Gemengd koor Zeddam   

Donderdag		     
1	november     
Allerheiligen 

    
Vrijdag		 	   
2	november	 	
Allerzielen  

    

Zaterdag	3	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur Nieuw-Dijk	
zondag	4	november	 Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur
	 B. Aarsen en Th. Reuling J. Jansen B. Aarsen en Th. Reuling J. Jansen J. Jansen Sint Maarten
	 Gemengd koor s’-Berg Gemengd koor  Gemengd koor Zeddam Gemengd koor Didam Gemengd koor Beek Woord- en gebedsviering
	 	 Nieuw-Dijk    Vrijwilligers

      Nieuw	Wehl
      Zondag 11:00 uur 
	      Allerzielen
      Woord- en gebedsviering
      G. van der Ploeg

      Stokkum
	 	 	 	 	 	 Zondag 15:30 uur 
      Allerzielen
      Woord- en gebedsviering
      G. van der Ploeg

Zaterdag	10	en	 Zaterdag 19:00 uur	 Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur  Zondag 11:00 uur
zondag	11	november	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering
	 J. Jansen	 B. Aarsen en Th. Reuling J. Jansen  H. Hendriksen
 Middenkoor Nieuw Wehl Gemengd koor Wehl Latijns-Gregoriaans koor  Gemengd koor Nieuw-Dijk

	 	 	 	 Zondag 09:30 uur Zondag 18:00 uur
    Eucharistieviering Sint Maarten
    B. Aarsen en Th. Reuling Woord- en gebedsviering
    Dameskoor Didam Vrijwilligers

Zaterdag	17	en		 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	18	november	 Caeciliafeest Eucharistieviering Eucharistieviering Caeciliafeest Eucharistieviering
 Eucharistieviering J. Jansen B. Aarsen Eucharistieviering J. Jansen
 B. Aarsen One More Voice Gemengd koor Zeddam J. Jansen Gemengd koor Beek
 Gemengd koor ‘s-Berg   Latijns-Gregoriaans koor

Zaterdag	24	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur Nieuw-Dijk
zondag	25	november	 Eucharistieviering  Caeciliafeest Caceiliafeest Eucharistieviering Caeciliafeest Zaterdag 19:00 uur
	 J. Jansen Eucharistieviering Eucharistieviering H. Hendriksen B. Aarsen en Caeciliafeest
	 Dameskoor Didam B. Aarsen J. Jansen en L. Feijen Gemengd koor Didam en G. Hendriksen Communieviering
	 	 Gemengd koor Wehl Gemengd koor Zeddam  Gemengd koor Beek G. van der Ploeg
	 	 	 	 	 	 Gemengd koor Nieuw-Dijk
      
      Stokkum
	 	 	 	 	 	 Zaterdag 19:00 uur
	 	 	 	 	 	 Caeciliafeest
	 	 	 	 	 	 Communieviering
	 	 	 	 	 	 L. Feijen
      Inter Nos

Zaterdag	1	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 Zondag 11:00 uur 
zondag	2	december Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharsitieviering Eucharistieviering
 B. Aarsen  J. Jansen  B. Aarsen J. Jansen J. Jansen  
  Reünie jongerenkoor    Gemengd koor Wehl     Different Generations     Gemengd koor Didam       Dameskoor Didam
  St. Pancratius

                  Vrijdag 09:00 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen
Dameskoor Didam

                  Donderdag 19:00 uur 
Mariaviering 
B. Aarsen
Gemengd koor Beek

                  Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen
Latijns-Gregoriaans koor

Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en gebedsviering
Th. Reuling
Gemengd koor ‘s-Berg

Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
J. Jansen
Gemengd koor Wehl

Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
Vrijwilligers
Gemengd koor Didam

Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
B. Aarsen
Gemengd koor Beek

Braamt
Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
G. Hendriksen
Cantorij

Kilder
Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
H. Hendriksen
Gemengd koor Kilder

Nieuw-Dijk
Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
L. Feijen
Gemengd koor Nieuw-Dijk

Loil
Vrijdag 19:00 uur 
Woord- en 
gebedsviering
G. van der Ploeg
One More Voice

                  Zaterdag 17:00 uur 
Sint Maarten
Woord- en gebedsviering
G. van der Ploeg
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Van uw bestuur en pastores

Van uw bestuur...i
Besparingen
Nadat de locatieraden in de jaren 2015-2016 al aanzienlijke kostenbesparingen hadden gerealiseerd, heeft het bestuur naar 
verdere mogelijkheden gezocht om de kosten in de parochie te verlagen. Met name door het gezamenlijk inkopen van energie, 
door over te stappen op een ander telefoonsysteem en een nieuwe verzekeringsmaatschappij konden de totale kosten voor de 
parochie worden beperkt. Voor energie hebben we een besparing van circa 32% kunnen realiseren, terwijl nog niet alle geloofs-
kernen over konden gaan naar de nieuwe energieleverancier omdat zij nog lopende contracten hebben. Het nieuwe telefoonsy-
steem heeft de kosten met circa 30% verlaagd en door de verzekeringen bij een andere maatschappij onder te brengen hebben 
we de kosten met circa 35% omlaag kunnen brengen. Uiteraard blijft het bestuur zoeken naar verdere mogelijkheden om door 
gezamenlijke inkoop betere voorwaarden en prijzen te bedingen.

Nieuwe bestuursleden
Zoals we in de vorige Gabriël hebben gemeld, is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat de benoemingster-
mijn van een aantal bestuursleden afloopt. Binnenkort zullen we parochianen benaderen voor de vacante functies binnen het 
bestuur.

Vacaturestelling
In verband met het aanstaande vertrek van pastor Ben Aarsen (medio 2019) en pastoraal werker Guus van der Ploeg (eind 2019), 
zal het bestuur bij het bisdom een vacature stellen voor een nieuwe pastoraal werkende. Het pastoraal team en het bestuur bui-
gen zich momenteel over de inhoud van de vacature, waarbij niet alleen de functie-inhoud maar ook wat onze mooie parochie 
H. Gabriël te bieden heeft aan bod zal komen.

Eindevaluatie kerngroep en werkgroepen
Op 10 september jongstleden hebben het pastoraal team en het bestuur de concept eindevaluatie van de kerngroep en werk-
groepen in een gezamenlijk overleg besproken. Tijdens het overleg bleek hoeveel werk het afgelopen jaar door de werkgroepen 
en de kerngroep is verzet. Toch betekent dit niet, dat hiermee het werk gedaan is. Met de adviezen van de werkgroepen kan het 
bestuur verder inhoud geven aan de nieuwe organisatie. Ook het pastorale team zal zich nog verder over een aantal taken moe-
ten buigen. Er is nog veel, maar boeiend, werk aan de winkel.  

Bewaarnummer De Gabriël
Momenteel wordt door de Heemkundekring Bergh, de Oudheidkundige Vereniging Wehl en de Oudheidkundige Vereniging 
Didam, gewerkt aan een speciale uitgave van De Gabriël. In dit historisch bewaarnummer vindt u al feiten van de kerkgebouwen 
van de oorspronkelijke 13 parochies. Van elke parochie kunt u lezen over het ontstaan en de historie in de loop der tijden én treft 
u foto’s aan van zowel het gebouw als van personen die van belang zijn geweest voor deze kerkgebouwen. Deze speciale De Ga-
briël wordt beschikbaar gesteld op het moment dat het kerkgebouw van de betreffende  geloofskern officieel aan de eredienst is 
onttrokken. Na dit proces wordt dit bewaarnummer ook bij alle overige parochianen bezorgd. Dit zal uiterlijk eind mei 2019 zijn. 

Kerkhoven
Het bestuur is met het bisdom in gesprek over het beheer van de kerkhoven. Het bestuur zou het beheer en evt. ook het eigen-
dom in handen van Stichtingen of Verenigingen willen leggen. De Stichtingen/Verenigingen zijn dan verantwoordelijk voor het 
beheer van de kerkhoven, alsmede een goede gang van zaken rondom de begrafenissen die plaatsvinden. Ook de exploitatie en 
de financiële afhandeling zal in hun handen liggen. Op dit moment is nog niet bekend of, en zo ja onder welke voorwaarden, de 
Nederlandse bisschoppen en daarmee het bisdom hiermee akkoord willen gaan.

Bestuur Parochie H. Gabriël

U wilt graag naar een weekendviering in de kerk 
maar u heeft geen vervoer? Geef u dan op voor de

Kerktaxi
Woont u in onze parochie en wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar kunt u daar niet komen omdat het te ver is 
om te lopen of omdat u geen auto rijdt of heeft? Om u toch in de gelegenheid te stellen de kerk te bezoeken willen we 
een ‘kerktaxi’ laten rijden waarbij u door vrijwilligers wordt opgehaald en weer thuis gebracht. Wilt u hiervan gebruik 
maken? Neemt u dan contact op met het lokale secretariaat in uw eigen geloofskern. Zij helpen u graag verder!

Wilt u als kerkganger best iemand mee nemen als u toch naar de kerk gaat? Of misschien bent u zelfs bereid een keer extra te rijden? Wilt u op 
regelmatige basis meewerken aan de kerktaxi? Ook dan kunt u contact opnemen met uw lokale secretariaat. Zo krijgen we als parochie een 
groep mensen die zich hier voor willen inzetten en die periodiek één of meer parochianen willen ophalen.

Parochie H. Gabriël - Geloof in de toekomst 
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Van uw bestuur en pastores

Van uw pastores...i
1. Op 6 september waren we als team verzameld in Oosterbeek om onder andere te spreken over een mogelijke vacature voor 

pastoraal werker, over parochiële nabijheid in de geloofskernen en over een profielschets voor een vrijwilliger binnen de ca-
techese. 25 oktober hebben we weer een teamdag gepland over de toekomst van pastor Ben Aarsen na zijn emeritaat, over  
zijn wensen en beschikbaarheid in de parochie. En over de toekomst van de catechese na de pensionering van Guus van der 
Ploeg, december 2019. We starten dan ook te spreken over de overdracht en continuïteit van het pastoraat, waarin we samen 
optrekken met het bisdom. 

2. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben gesproken over de vorderingen en aandachtspunten van de herstructu-
rering. Er zijn besluiten genomen en inzichten gedeeld. Er is veel werk verzet. Er moet nog veel gebeuren.  In de komende ‘De 
Gabriëls’ houden we u op de hoogte. Blijf ons volgen.

3. Guus van der Ploeg is in de maand september de voorbereiding van de eerste heilige communie en het heilig vormsel 
begonnen. Een intensief maar mooi proces. We wensen de kinderen en hun ouders een mooie en inspirerende tijd toe! We 
zullen jullie met belangstelling volgen. 

4. Pastor Ben Aarsen heeft in september een toerustingsavond verzorgd met de vrijwilligers die betrokken zijn bij avondwake 
en uitvaarten. Met bijzondere aandacht voor de allerzielenviering. Deze wordt gezamenlijk voorbereid, zoals ook de Mariavie-
ringen en de Oudejaarsavondvieringen. 

5. In oktober hebben het pastoraal team en de commissie vrijwilligersbeleid een ontmoeting met elkaar gehad. Om kennis met 
elkaar te maken en na te denken over de werving en de toerusting en vorming van de vrijwilligers in onze parochie. Geen 
gemakkelijke opdracht, maar we zullen het samen en met enthousiasme gestalte geven. 

6. 1 december gaan we als parochie een dag naar de abdij de Slangenburg. Een dag van gebed, ontmoeting en spiritualiteit. 
Het is aan het begin van de adventstijd. Een dag waarin de verwachting van ons geloof samen willen delen. Komt allen!

7. Diaken Theo Reuling maakte bekend dat de PCI in onze parochie een nieuwe voorzitter heeft gevonden in de persoon van 
Harrie Leijten uit de geloofskern Wehl. Proficiat PCI. Harrie een goede tijd gewenst waarin je samen met je medebestuursle-
den een belangrijke taak mag vervullen om midden in de samenleving, namens de parochie, mensen kunt ondersteunen in 
hun noden. 

8. Pastor Ben Aarsen en pastoor Jurgen Jansen zijn in september en begin oktober op bedevaart geweest  met parochianen uit 
de parochie Gabriël. Het zijn Mariabedevaarten naar Lourdes en Banneux. We hebben aan velen gedacht en gebeden. 

9. Het pastoraal team spreekt met grote regelmaat over de parochiële nabijheid in alle geloofskernen. Van aandacht tot de al-
leen gaande, contact met bezoekersgroepen, de Zonnebloem.  We zullen moeten gaan zoeken naar het mogelijke, behouden 
wat nog is, maar ook een nieuw begin. Wordt vervolgd. 

10. Op 20 september heeft er onder leiding van pastor Ben Aarsen en pastoor Jurgen Jansen een acolietenbijeenkomst plaats-
gevonden. Samen hebben we gekeken naar de plaats van de acoliet. Welke taak, welke opdracht, waar staat het acoliet zijn 
voor? Het was een gemoedelijke ontmoeting waarin een stuk bewustwording de ontmoeting waardevol maakte.

Uw pastores
Pastor Ben Aarsen, diaken Theo Reuling, pastoraal werker Guus van der Ploeg en pastoor Jurgen Jansen

Actie Kerkbalans 2018
Dank voor uw gaven!
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Net voor het zomerreces hebben 19 lectoren uit onze parochie deelgenomen aan een training in lezen, bidden en houding, 
onder leiding van Andries Govaart. Dit waren weer mooie leerzame momenten, waar eenieder aan bod kwam om op haar/
zijn eigen manier te lezen, te bidden. 

We kwamen gaandeweg de bijeenkomsten tot de conclusie 
dat de meesten van de lectoren toch wel moeite hebben met 
het lezen van de tweede lezing. Meerdere malen is juist een 
tweede lezing ook als voorbeeldlezing gebruikt tijdens de 
training. Na de aanwijzingen van Andries kon je horen aan 
het lezen dat het al anders klonk en over kwam. Het mooie 
van deze training is dat je het samen doet. Je leest een door 
jou zelf uitgekozen lezing en je krijgt van de groep feedback 
terug, met de ondersteuning van Andries. Het zijn mooie mo-
menten om op terug te kijken. En, niet geheel onbelangrijk, 
bij het lezen in de kerk merk je dat het zijn vruchten afwerpt. 
Welllicht is u dat als kerkbezoeker ook al opgevallen. 

De fotograaf heeft de foto’s gemaakt op de training op de 
zaterdag, waarbij hij tevens kon aansluiten bij de eenvoudige 
lunch waarmee de training werd afgesloten. Vanuit de lecto-
ren is de vraag gekomen of het niet mogelijk is om een aantal 
keren met een groepje om de tafel kunnen gaan zitten,  om 
daarbij een lezing ter hand te nemen en deze gezamenlijk 
‘uit te pakken’. Een aantal lectoren is geïnteresseerd in een 
stuk verdieping rondom de lezingen. Inmiddels wordt er 
geïnventariseerd welke lectoren hier behoefte aan hebben 
en vervolgens zal onder leiding van pastor Ben Aarsen hier 
gehoor aan worden gegeven. Een mooi voorbeeld van een 
stuk toerusting en vorming!

De lectoren kijken terug op twee waardevolle momenten 
voor de parochie. Uiteraard bedanken we daarbij ook de 

Donderdag 20 september was er in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam een bijeenkomst voor acolieten. Ook 
deze bijeenkomst past in het rijtje van eerdere bijeenkomsten voor de kosters en de lectoren en stond mede in het teken van 
toerusting en vorming, maar vooral ook kennismaken met elkaar. 

Lectorenbijeenkomst

Bijeenkomst acolieten

Lezen, bidden en houding

mensen die gezorgd hebben voor de koffie met wat lekkers 
erbij! Dit alles vraagt zeker om een vervolg. Er is zeker de 
intentie om dat vorm te geven en ook dan hopen wij weer op 
een goede opkomst.

Wilma Beursken
Coördinator Vrijwilligersbeleid

Groep lectorentraining Wehl

Gezellige afsluiting van de training

De tweede lezing...

Tijd om even te overleggen

Luisteren naar 
elkaar

Luisterend naar
 de presentatie

Een groot gedeelte van onze acolieten was tijdens deze 
bijeenkomst aanwezig om te luisteren naar en te praten over 
een presentatie van pastoor Jurgen Jansen. De presentatie 
ging niet alleen over de taken van de acolieten tijdens een 
viering, maar vooral ook waarom er sommige dingen in de li-
turgie gebeuren zoals ze gebeuren. Waarom wordt er gebeld, 
waarom ga je als acoliet staan of waarom moet het mandje 
met de opbrengst van de collecte voor het altaar staan? 

Ook voor deze groep een informele avond die gezellig werd 
afgesloten met een drankje.  

Wilma Beursken
Coördinator Vrijwilligersbeleid
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Kind en gezin

Groepsindeling en data
In overleg met de werkgroep van 15 parochianen is het hele 
communietraject gepland. De groep van 61 communicanten 
zijn onderverdeeld in drie groepen: *Didam, Loil, Nieuw-Dijk; 
* ’s-Heerenberg, Stokkum, Zeddam; *Wehl, Nieuw Wehl, Kilder, 
Braamt, Beek. De eerste communievieringen zijn gepland op 
zondag 19 mei 2019 voor de groep Wehl, Kilder, Braamt, Beek 
en op zondag 26 mei voor de twee andere groepen.

Eerste communie traject
Er is een aantal activiteiten voor ouders en kinderen. Zoals 
aangegeven was op 6 oktober de start-middag. Op 23 en 24 
november zijn de Adventsbijeenkomsten. In december vindt 
het zogenoemde ‘rondje kerk’ plaats. Op Paaszaterdag 20 
april is de Vuur-Licht-Water-viering. In het verlengde hiervan 
neemt de werkgroep ook de Driekoningenviering (zondag 6 
januari), de Gezinsdag (zondag 2 juni) en de Kinderbedevaart 
naar Kevelaer (woensdag 7 augustus) op in het traject.

De parochiële werkgroep eerste communie heeft zich – net 
als de groep kinderen – opgedeeld in drie subgroepen. Vanaf 
januari gaan deze sub-werkgroepen met de kinderen aan de 
slag. De sub-werkgroepen maken hierbij hun eigen planning 
en informeren hun ouders hierover. Ze gebruiken hierbij het 
communieproject ‘Blijf dit doen’.

Op zondag 9 september 2018 hebben we met 14 kinderen 
weer een gezellige en fijne KinderWoordDienst (KWD) gehad. 
Het was de laatste keer dat Paula (van de Bosch) de kinderen 
meenam en trakteerde op mooi toneelspel. Paula en haar 
man Albert gaan (voor ons helaas) verhuizen. Aan het eind 
van de viering is Paula namens de werkgroep Dopen, de 
werkgroep KWD en de parochie H. Gabriël een fotodienblad 
aangeboden met daarbij iets lekkers en twee mooi 
geschilderde mokken. Paula sprak daarna een kort woord tot 
iedereen die aanwezig was… de woorden raakten ons allen 
en willen we hier ook met u delen… “Wees missionair, dat 
hoeft niet altijd in een werkgroep te zijn, maar kan ook in uw 
dagelijks contact met kinderen of buurkinderen. Want bij de 
kinderen daar ligt de basis voor de toekomst. Geloof delen, 
dat maakt blij.” 

Mocht u uw geloof willen delen en iets voelen voor een 
plekje in de werkgroep KWD… wij hebben altijd een 
plekje vrij, want we zijn nog maar met vier mensen over 
om maandelijks een KWD tijdens de eucharistieviering te 

Op zaterdagmiddag 6 oktober is de voorbereiding op de eerste heilige communie 2018-2019 van start gegaan. Alle 61 
communicanten waren uitgenodigd voor een gezellige, sportieve en creatieve middag in het parochiecentrum in Didam. 
Deze middag begon om 14.30 uur en werd om 17.00 uur afgesloten met een aangepaste viering. 

Communicanten 
en vormelingen

Vieringen voor kinderen

Gaan op weg!

Vormsel
We gaan in dit werkjaar met vijf 
vormelingen op stap.  En… het zijn allemaal 
dames! De eerste ouder-vormelingen 
bijeenkomst was op vrijdagmiddag 5 
oktober  in het parochiecentrum in Didam. 

Vormsel traject
Het vormseltraject is gepland in overleg met de ouders . 
Als ‘werkmiddag’ is de vrijdagmiddag gekozen. Dat ritme 
wordt onderbroken door het vormselkamp op zaterdag 17 
en zondag 18 november. We gaan naar ‘de Piramide’, een 
kampplek  van de Salesianen in Assel, midden in het bos. 
Ook gaan de vormelingen aan de slag in zogenoemde 
diaconale activiteiten. Een werkgroepje  is op zoek naar leuke 
en aansprekende mogelijkheden om iets van waar het bij het 
vormsel om draait in de praktijk te ervaren. Geloven is immers 
een werkwoord!

Vormsel viering
De vormselviering zal zijn op vrijdag 7 juni om 19.00 uur. 
Dat is de vrijdagavond voor Pinksteren. Vicaris Hans Pauw 
zal de vormheer zijn. We geven nu vast aan, dat iedere 
parochiaan bij deze vormselviering van harte welkom is. Het 
is immers – net als het vieren van de eerste communie – een 
gemeenschapsfeest!

verzorgen. U bent ongeveer zes keer per jaar aan de beurt 
om de kinderen te begeleiden. Ben jij 14 jaar of ouder en wil 
je ons team versterken... of eens kennismaken... meld je dan 
bij Carmen Roes via kwd@parochiegabriel.nl.

UitnodigingKom je ook naar de Kinderwoorddienst?

14 oktober 20184 november 201810 november 20189 december 201824 december 201825 december 20186 januari 2019

Familieviering: met Sam Sam!
KinderwoorddienstFeest van Sint Maarten

Kinderwoorddienst 2e advent
Kerstavond: met Sam Sam!
Kinderwoorddienst kerst

Feest van Driekoningen in Wehl

9.30 uur
9.30 uur17.00 uur9.30 uur17.00 uur11.00 uur10.00 uur

We gaan luisteren naar een verhaal 

uit de bijbel, muziek luisteren en mis-
schien een beetje meezingen, 
knutselen en spelletjes doen.

Samen gaan we er een groot feest 
van maken!

Parochie H. Gabriël - Geloof in de toekomst

We komen samen in de Mariakerk in Didam

Tot snel !!
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Parochiebedevaart Kevelaer 

Korte terugblik Gabriëldag

Woensdag 1 augustus

Op woensdag 1 augustus zijn circa 250 parochianen op bedevaart geweest naar het Duitse Kevelaer. Vier bussen werden 
op woensdagochtend ontvangen door pastoor Jansen en de groep parochianen die de dag ervoor reeds op de fiets of zelfs 
wandelend naar Kevelaer waren gegaan. Een mooie en indrukwekkende dag volgde met veel devotie maar ook de nodige 
gezelligheid. Primeur dit jaar was de kinderbedevaart die door een aantal kinderen is gemaakt. Volgend jaar gaan we weer, 
dan op woensdag 7 augustus. Noteer het vast in uw agenda!

Wat kijken we terug op een mooie Gabriëldag! Net als alle 
vijf voorgaande jaren ook dit jaar weer met een stralende 
zon die de dag letterlijk en figuurlijk heeft verwarmd. Dit jaar 
begonnen we met circa 350 – 400 parochianen  de viering 
in de Mariakerk, waaronder ook de circa 40 fietsers vanuit 
de geloofskernen en het 50 ‘kelen’ tellende Gabriëlkoor. Fijn 
om zo met elkaar te kunnen vieren en dat alles te mogen 
afsluiten met ons ‘eigen’ Gabriëllied. 

Na de viering was het gezellig in de tent met koffie en 
thee met lekkers en daarna een drankje en uiteindelijk een 
broodje. De sfeer zat er goed in! Ook was er veel interesse 
voor het orgel, voor de ‘kunstzinnige engelen’ van Ineke van 
Geemen en voor het iconen schilderen. Ter plekke hebben 
mensen zich ingeschreven voor een cursus die in januari zal 
starten. Wilt u zich daar ook nog voor opgeven? Dat kan! 

Aartsengel Gabriël

Bedevaartgangers parochie H. Gabriël KinderbedevaartGabriëlkoor Viering in de kathedraal

Gezellig met een drankje in de tent

Zelf iconen schilderen; dat kan!

Stuurt u dan even een mailtje naar gabriel@parochiegabriel.nl  
met uw naam en adresgegevens.

We kijken terug op een mooie dag! Op onze website 
www.parochiegabriel.nl vindt u een uitgebreide 
fotoreportage van deze dag. 
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MISSIO 
Wereldmissiemaand 2018: 

MOV

In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste 
regio’s van het land, is de eigen bevolking al lang in de 
minderheid. Hier wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, 
gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbege-
leide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier 
leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar 
de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en 
bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Een echte kapel Pastoor Tesfaye is één van de priesters die 
regelmatig in de vluchtelingenkampen komen om pastorale 
zorg te verlenen. Samen het geloof vieren betekent voor de 
vluchtelingen een grote kracht waaruit zij moed kunnen put-
ten. Graag zouden de mensen een echte kapel hebben, waar 
behalve het vieren van de eucharistie ook andere pastorale 
activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals catecheselessen. 
“Wij willen er zijn voor de mensen en hen helpen om hun 
geloof ook in het vluchtelingenkamp te kunnen beleven”, 
aldus pastoor Tesfaye.

Ethiopië

Feest 
De meisjes hebben zich mooi aangekleed in vrolijke kleuren. 
Hun haar is mooi gevlochten. Omdat het een religieus feest 
is, dragen ze een sjaal om hun hoofd en om hun hals een ro-
zenkrans. De gemeenschap in het bergdorp Agaro-Bush viert 
het “Feest van God de Vader”, dat in Ethiopië door orthodoxe 
als ook door katholieke christenen gevierd wordt. In een 
processie trekken de gelovigen na de kerkdienst drie keer 
om de kerk. Ze dragen een kopie van de Ark van het Verbond 
met zich mee, een traditie die teruggaat tot in oerchristelijke 
tijden.

Steun voor koffieboeren
Agaro-Bush ligt in het hoogland van Kaffa, zuidwestelijk van 
de hoofdstad Addis Abeba. De regenwouden in de bergen 

in deze regio vormen het thuisland van de koffie, die daar in 
wilde vorm in meer dan 40 soorten voorkomt. Het hoog-
land van Kaffa behoort tot de armste regio’s van Ethiopië. 
De mensen leven van wat ze zelf kunnen verbouwen, het is 
voldoende voor een maaltijd per dag en een beetje koffie. 
Vanuit hun gemeenschap in Wush-Wush hebben de religieu-
zen van de ‘Kleine Zusters van Jezus’ de pastorale zorg voor 
deze mensen op zich genomen. Hun aanwezigheid is een 
teken van hoop voor de toekomst. 

Help onze medegelovigen in Ethiopië. Geef aan MISSIO 
Pauselijke Missiewerken in de collecte in het weekend 20 
en 21 oktober aanstaande, of stort uw bijdrage op 
NL65INGB 0000 0015 66, ten name van MISSIO Wereldmissie-
maand, Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

M.O.V (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
Parochie H. Gabriël



De	Gabriël			•		oktober	2018										17

Barbecue jongerengroep Impulz 

Gezocht!

Opening van het nieuwe seizoen

Leden kinderkoor van Louis Marissink

Jongeren

Sinds de zomer van 2018 is Impulz ook de officiële katholieke jongerengroep van de parochie H. Gabriël. Met de barbecue ter 
opening van het nieuwe seizoen waren wij blij om nieuwe jongeren vanuit deze parochie te kunnen verwelkomen. Hier volgt 
van twee van hen een verslag van hoe zij de openingsavond hebben beleefd.

Heb jij ook gezongen in het kinderkoor van Louis Marissink in ‘s Heerenberg in de periode 1967 / 1977? 
Meld je dan aan voor de reünie op zaterdag 1 december 2018 via kinderkoorPancratius@gmail.com.

Globaal	middagprogramma:	
- Binnenloop met koffie, thee
- Herinneringen ophalen over koorreisjes, dauwtrappen, verhalen vertellen aan de hand van oude  
 foto’s en dia’s tijdens een borrel

Aansluitend korte repetitie en verzorgen van de viering om 19.00 uur in de Pancratiuskerk. Voor wie dat wil aansluitend 
samen eten. 

De	eerstvolgende	activiteiten	van	Impulz
In de herfst gaan wij op bezoek bij Sant’Egidio in Amsterdam, waar wij kennis zullen maken met de gemeenschap en hun missie. 
In de adventstijd is er een diaconale activiteit met een inspirerende gastspreker en in januari houden wij als ieder jaar een gezellige 
nieuwjaarsborrel. Meer informatie over de activiteiten en de data volgen zo snel mogelijk via Facebook en de mail!

Voor	meer	informatie	en	voor	aanmelding	voor	activiteiten:
E-mail contactpersoon Parochie H. Gabriël: buijsedwin@hotmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/jongerengroepimpulz 
Facebookgroep: www.facebook.com/groups/impulz/ 

Toen we werden uitgenodigd om bij Impulz te komen, hadden we nog geen idee wat ons te wachten zou staan. Al snel kregen we 
een eerste mail met daarin een uitnodiging om naar de BBQ te komen, waarin we de start van het nieuwe seizoen zouden vieren. 
Het was best even spannend, maar al snel voelden we ons aardig op ons gemak. De jongeren (en pastores) druppelden binnen en 
het werd een gezellige boel waarin iedereen weer eens fijn kon bijpraten. Voor sommigen, zoals wij, was het vooral nieuwe mensen 
leren kennen, maar we werden erg gastvrij ontvangen. We zaten heerlijk in de tuin van de boerderij en er hing een fijne huiselijke 
sfeer, zo rond de tuintafels en op de banken. Wat werd er soms hard gelachen! Terwijl we genoten van het heerlijke eten (er waren 
zelfs verschillende vegetarische dingen gehaald, speciaal voor ons!) hebben we ook de ideeën voor het nieuwe seizoen doorge-
sproken om te zien hoeveel interesse er voor elke activiteit is. Na een heerlijk toetje was het tijd om even met de geiten te knuffe-
len. Terwijl de schemer al aardig begon te vallen, werd de gezellige avond afgesloten rondom een vuurkorf. 

Marjolein en Evelien

‘s-Heerenberg / Lengel /Stokkum / Zeddam
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Braamt  /Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

Op 3 en 4 september 2018 werden voor de 70e keer de ont-
moetingsdagen gehouden voor zieken, ouderen, alleenstaan-
den en gehandicapten van de geloofskernen Didam, Loil en 
Nieuw-Dijk en de Protestantse Gemeente Didam. Ook dit jaar 
weer bij zalencentrum Jan & Jan. Het thema luidde: ‘Voetspo-
ren in de tijd’. Het zijn twee dagen waarin de gasten bijeen-
komen voor gebed, bezinning, ontspanning, gezelligheid en 
ontmoeting. De maandagmorgen werd geopend met een 
eucharistieviering voorgegaan door pastor Ben Aarsen en dia-
ken Theo Reuling. De zang werd verzorgd door het Gemengd 
Koor uit Nieuw-Dijk. Na deze mooie viering was er koffie met 
een heerlijk gebakje waarop het logo van 70 jaar Triduüm 
prijkte. Hierna kwam burgemeester van Montferland, Peter 
de Baat, met zijn echtgenote ons met een bezoek vereren. 
Hij vertelde over zijn ambt als burgemeester en de overstap 
van de stad Alkmaar naar het landelijke gelegen Didam. Ook 
vertelde hij wat de gemeente kan betekenen voor ons als 
inwoners van deze gemeente. Voor de lunch werd er een 
borrel of glaasje wijn geschonken. De goed verzorgde lunch 
bestond uit een gevulde kop groentesoep, flink belegde bo-
terhammetjes en krentenbrood. Dit alles werd verzorgd door 
de dames van de werkgroep. Na de lunch was er tijd voor 
ontspanning met het gezelligheidskoor Tijdloos. Zij brachten 
bekende liedjes uit de jaren 60 en 70. En door de gasten werd 
volop meegezongen. De maandag werd afgesloten met een 
Mariaviering door pastoraal werker Guus van der Ploeg met 
medewerking van het Mariakoor. Tijdens deze viering werd 
het verhaal van Maria verteld aan de hand van lichtbeelden. 
De dinsdagmorgen werd geopend met een viering waarin 
dominee Joop Mol voorging en het oecumenisch koor zijn 
medewerking verleende. Bij de koffie werden de gasten 
getrakteerd op heerlijke sausijsjes aangeboden door bakker 
Paul Berntsen. Hierna kwamen de dames Annerike Silias en 
Hermien Hendriks, medewerksters van Elver uit Nieuw Wehl, 
vertellen over de uitwisseling met huize Betheljada uit Para-

Beek / Didam / Loil / Nieuw-Dijk

Triduüm, voor de 70e keer; geweldig!
maribo. Elver is een stichting waar mensen met een verstan-
delijke beperking of lichamelijke handicap wonen en werken. 
Ook huize Betheljada is zo’n stichting in Paramaribo. Zij heb-
ben een uitwisselingsprogramma over werken in de zorg.
Na de lunch vertelde Agnes Huijbers over hoe het Triduüm 
in 1949 is begonnen. Pastoor Janssen heeft destijds het idee 
geopperd om een Ziekentriduüm op te richten. De dames van 
het Vrouwengilde en de Boerinnenbond alsmede de zusters 
van het Piusklooster waren de eerste vrijwilligsters. In die tijd 
kwamen er veel zieke mensen die TBC hadden en die lagen 
toen in bedden. Vandaar de naam Ziekentriduüm. Het werd 
gehouden in de zaal van Frans Gerritschen, daarna vele jaren 
bij zaal Klein Bretelder, later Loeters en toen de nieuwe Mar-
tinuskerk gebouwd werd, vele jaren in de kerk. Het Triduüm 
duurde destijds 3 dagen, vandaar de naam ‘Triduüm’. 

De dag werd afgesloten met het sluitingslof waarin ieder-
een de ziekenzegen kon ontvangen. Aan het einde van het 
sluitingslof ontvingen de gasten een kaars als herinnering aan 
deze twee prachtige dagen en de vrijwilligsters een bloeme-
tje voor hun inzet. Nogmaals, het waren twee fantastische 
dagen waarin veel bijgepraat en ook gelachen werd. Echte 
ontmoetingsdagen. Er wordt alweer uitgekeken naar volgend 
jaar. Dan zullen deze dagen gehouden worden op 2 en 3 
september 2019. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze da-
gen van werkgroep, chauffeurs, zangkoren, kosters, pastores, 
sprekers: hartelijk dank. Zonder jullie was het niet zo’n groot 
succes geworden.

Werkgroep Triduüm
Agnes Huijbers

Zaterdag 3 november aanstaande is er om 18.30 uur een gezinsviering in de kerk van Nieuw-Dijk. 
We luisteren dan naar het verhaal van Sint Maarten. Het kinderkoor Sam Sam zingt er ook liedjes 
over. Omdat het bij Sint Maarten over ‘licht’ gaat is er voordat de viering begint een optocht met 
allemaal lichtjes. We verzamelen om 18.00 uur bij de Meikever aan de Smallestraat 42a te Nieuw-
Dijk. Op zaterdag 27 oktober kunnen kinderen van groep 1 t/m 4 tijdens het Jeugdwerk een 
lampion maken. Wil je er ook één maken? Je bent van harte welkom van 9.45 - 11.00 uur tijdens 
het Jeugdwerk in de Meikever. Ook kinderen van buiten Nieuw-Dijk zijn van harte welkom. Deel-
namekosten bedragen € 2,-.

Groetjes van de Werkgroep gezinsvieringen en het Jeugdwerk Nieuw-Dijk

Sint Maartenviering
Nieuw-Dijk
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Braamt  /Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

Op de begraafplaats langs de Jhr. De Bellefroidweg in Wehl 
lopen regelmatig vrijwilligers rond die de  handen uit de 
mouwen steken. Ook de afgelopen maanden hebben zij weer 
veel werk verzet. Zo is er dit voorjaar een nieuwe coniferen-
haag geplant. Deze haag kreeg het moeilijk met de droogte 
en de hitte, maar dankzij het veelvuldig gieten door vrijwil-
ligers hebben de coniferen de zomer gelukkig overleefd.

Op de begraafplaats in Wehl zijn er diverse mogelijkheden 
voor het plaatsen van urnen. Er is veel vraag naar urnenkel-
ders met een rand. Daarom zijn er twee nieuwe rijen kunststof 
urnenkelders  geplaatst. Een mooie combinatie van begraven 
en cremeren. 

In de vorige De Gabriël heeft u kunnen lezen over onderhoud 
aan de priestergraven die rondom de kapel liggen. Inmiddels 
zijn deze graven professioneel geconserveerd. Hopelijk zijn ze 
zo weer jaren bestand tegen de invloeden van het weer. 
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Beek / Didam / Loil / Nieuw-Dijk

Derk

Verdraagzaamheid

Het is maandagavond tegen etenstijd. De deurbel gaat. 
Op de stoep staat een bedrukt kijkende, wat oudere, 
collectante. Nog voordat ze haar collectebus naar voren 
steekt, begint ze met haar verhaal: hoe ze bij een paar 
bewoners grof is ontvangen en te woord gestaan. Of ze 
zo stom is dat ze de sticker naast de voordeur niet kon 
lezen. Daar staat toch duidelijk dat we niet meedoen 
aan collectes. Ja, ze is er nog beduusd van. “En ik doe het 
toch zeker niet voor mezelf” is haar hartenkreet.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind wel dat de 
onverdraagzaamheid vandaag de dag toeneemt. We zijn 
zo bezig met ons zelf, dat we onze medemens uit het 
oog dreigen te verliezen. Van hoog tot laag zien we be-
ledigingen en pesterijen, de meesten anoniem zoals op 
internet. Ook mensen die geacht worden een voorbeeld 
te zijn zoals in de politiek, gebruiken grove taal naar 
elkaar, ja zelfs staatshoofden zoals die van de Verenigde 
Staten, Turkije en Hongarije komen met uitspraken 
waar de honden geen brood van lusten. Verschillen 
van mening zijn er altijd wel geweest, maar toch waren 
mensen verdraagzamer naar elkaar toe. De bereidwillig-
heid om zich in te zetten voor de samenleving is er vaak 
niet meer of in mindere mate. Zo klagen verenigingen 
steeds vaker over een gebrek aan vrijwilligers en vooral 
sportverenigingen zien dat ouders de vereniging soms 
zien als een welkome opvang voor hun kinderen, zodat 
ze zelf de handen vrij hebben om te doen waar ze zin in 
hebben.

Natuurlijk zijn er ontwikkelingen aan te wijzen die de 
tegenstellingen vergroten, zoals de benadering van 
de vluchtelingenproblematiek. Uiteraard zullen we in 
Nederland, of zelfs in Europa, niet in staat zijn om alle 
mensen uit het Midden-Oosten en Afrika op te vangen, 
maar we kunnen ons in elk geval wat vriendelijker op-
stellen tegenover vreemdelingen. Want in het evangelie 
volgens Matteus (hfst. 25 vers 35) lezen we:
 Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven.
 Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven.
 Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen.

Laten we deze woorden in gedachte houden.

Groeten,

De begraafplaats
Altijd werk
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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 
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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:
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:	vrijdag 10.00-11.00 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 11.00-12.30 uur

OLV	van	Altijddurende	Bijstand	te	Braamt
Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.:	0314- 651306 E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.
Openingstijden	secretariaat:	dinsdag 10.00-11.00 uur

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
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	
Sandra	Bergevoet - 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 geloofskern, 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. 
De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u 
ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secre-
tariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus 
van het secretariaat van uw geloofskern.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit 
de parochie en de geloofskernen? 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! 


