
Door catechese
mensen raken

Imke Tilma 

Een ander geluid
onze koren

De toekomst is begonnen 
Herstructurering

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

Jaargang 8  •  nr. 4  •  Kerstmis 2018



Voorwoord 

Agenda parochie H. Gabriël

•	 Gabriëlmoment
	 Driekoningenviering Wehl
 Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur

•	 Gabriëlmoment
	 Hemelvaartsviering ’s-Heerenberg
 Donderdag 30 mei 2019, 10.00 uur

•	 Afscheid	pastor	Ben	Aarsen
	 Zondag 2 juni 2019, 10.00 uur
 Mariakerk Didam

•	 Sacramentsprocessie
	 Wehl, Zondag 23 juni 2019, 09.30 uur

•	 Gabriëlbedevaart	Kevelaer
	 Woensdag 7 augustus 2019
 De fietsers en wandelaars vertrekken
 op dinsdag 6 augustus  

De volgende De Gabriël verschijnt op 
dinsdag 19 februari 2019. De datum 
voor het aanleveren van artikelen staat 
op vrijdag 25 januari 2019. De redactie 
heeft de vrijheid ingezonden stukken 
taaltechnisch aan te passen, 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
De Aartsengel Gabriël is de en-
gel van de verkondiging en de 
opstanding. Hij brengt de ‘blijde  
boodschap’. 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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Nog even en dan zal op allerlei plekken op de wereld weer een oude traditie worden 
voortgezet. Een traditie die eeuwen geleden begonnen zou zijn met een échte os, 
een échte ezel en een échte kribbe, in de kerstnacht bij elkaar gebracht in een grot in 
een Toscaans bos, ergens tussen Rome en Assisi. Nog steeds worden ieder jaar in de-
cember de stoffige verpakkingen in allerlei maten en soorten tevoorschijn gehaald 
uit hun bergplaats. Elk jaar weer een feest van herkenning van kerstversieringen 
tot aan de elementen van de kerststal: het jaarlijkse ritueel van het plaatsen van de 
boom en de kerststal kan beginnen. En als de stal – in combinatie met een opgetuig-
de	(kunst)kerstboom	–	eenmaal	staat,	is	het	feitelijk	al	een	beetje	Kerstmis.		
 
Kerstmis:	een	christelijk	eindejaarsfeest	dat	bij	mij	vaak	toch	wat	tegenstrijdige	ge-
voelens wakker maakt. Enerzijds roept het associaties van gezelligheid en intimiteit 
op, anderzijds gevoelens van onmacht en schijnheiligheid, wanneer je nog steeds 
wordt geconfronteerd met wereldwijde conflictsituaties en onrechtvaardige toestan-
den die de vrede op aarde verder weg doen lijken te zijn dan ooit. Nooit zal ik de 
beelden	op	televisie	vergeten	op	tweede	kerstdag	1989.	De	verschrikkingen	van	het	
beleid van de Roemeen Nicolae Ceaușescu die na zijn aanhouding en executie naar 
buiten kwamen. Als 16 jarige kon ik het maar moeilijk begrijpen dat het vieren van 
Kerstmis	en	ellende	en	verschrikkingen	tegelijkertijd	plaats	konden	vinden.	

Desondanks	vieren	we	(bijna	allemaal)	ieder	jaar	weer	Kerstmis.	Natuurlijk	is	er	geen	
enkel	bezwaar	om	je	tijdig	op	Kerstmis	voor	te	bereiden.	Kerstmis	appelleert	nu	
eenmaal aan hele diepe, onuitroeibare verlangens in onszelf: het verlangen naar 
vrede en gerechtigheid in de wereld, naar geborgenheid, tederheid en liefde. Maar 
tegelijkertijd	biedt	Kerstmis	een	uitgelezen	mogelijkheid	om	de	wereld	met	open	
vizier tegemoet te treden en de ogen niet te sluiten voor de vaak harde werkelijk-
heid van vandaag de dag. 

De redactie wenst iedereen fijne kerstdagen toe, een goede jaarwisseling, vrede en 
alle goeds voor het nieuwe jaar.

Augustine van Ree

Terugblik 2018, 
vooruitblik 2019

Het	jaar	2018	is	omgevlogen,	we	hadden	dan	ook	
veel te doen. De gevolgen van de in 2017 ingezette 
herstructurering werden merkbaar. De werkgroe-
pen die waren gevormd, hebben hun adviezen 
uitgebracht. Maar daarmee was het werk niet 
gedaan, we moesten juist aan de slag. Veel vrijwil-
ligers van de geloofskernen waar de kerk wordt 

gesloten hebben aangegeven dat ze ook in andere geloofskernen de handen 
uit de mouwen willen steken. Er zijn veel bijeenkomsten geweest om elkaar 
te leren kennen en samen een nieuwe start te maken. Natuurlijk gaat zoiets 
niet vanzelf, het is voor alle partijen wennen.

We zijn als pastoraal team en bestuur dankbaar en respectvol op de wijze 
waarop u als vrijwilligers deze weg samen bent ingeslagen. Natuurlijk loopt 
nog niet alles zoals we voor ogen hebben, maar dat is begrijpelijk voor zo’n 
ingrijpend proces. En soms moet je samen concluderen dat het beter is om 
een kleine aanpassing te doen. Voortschrijdend inzicht noemen we dat. 
Graag danken we al onze vrijwilligers voor de wijze waarop u samen met ons 
dit jaar zo hard heeft gewerkt aan de toekomst van onze parochie. We hopen 
samen met u ook in 2019 de schouders eronder te zetten en te werken aan 
‘Geloof in de toekomst’.

We wensen u en allen die u lief zijn hele fijne en gezellige feestdagen toe en 
voor het nieuwe jaar veel gezondheid en alle goeds.

Pastoraal team en bestuur
parochie H. Gabriël



Pastoraal woord 
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Immanuel…
Een woord dat in gesprekken over de parochie vaak gebruikt 
en dus gehoord en gelezen wordt, is nabijheid. Al dan niet 
in combinatie met het woord pastorale. Achter dat woord 
- nabijheid dus – gaat de vraag verscholen hoe we in de 
geloofskernen de kerkelijke, gelovige aanwezigheid gestalte 
kunnen, moeten, willen en mogen geven om wérkelijk te 
groeien tot parochie van de Heilige Gabriël. Inderdaad…. 
kunnen, willen, moeten, mogen, om daarmee aan te geven 
hoe ingewikkeld het antwoord op de vraag naar nabijheid 
is. Immers: er zijn net zo veel wensen en verlangens naar 
nabijheid als er parochianen, geloofskernen, leeftijds- en 
andere groepen zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het 
verschil in gelovige betrokkenheid!

De	advent	is	al	aardig	op	dreef,	we	gaan	Kerstmis	vieren.	De	
kerken zullen voller zijn dan op de gewone zondagen. En dat 
is	goed,	want	juist	met	Kerstmis	komt	nabijheid	nadrukkelijk	
in beeld. We horen immers de oude verhalen van Jesaja en 
Lucas waarin God namen krijgt: Wonderbare Raadsman, God-
delijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst, Redder…. Het zijn 
namen die zeggen wat God doet. En bij Mattheus lezen we: 
de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren…., en zij zal Hem 
noemen Immanuel, God met ons… God komt naar de mensen 
toe, Hij wil bij mensen zijn. In Jezus komen al die namen 
samen. In Hem, in zijn doen en laten, komt God aan het licht. 
Zo is God nabij, dichterbij kan bijna niet.

We	kennen	het	verhaal	dat	met	Kerstmis	begint,	het	verhaal	
van God die met mensen wil zijn. En we weten ook hoe het is 
afgelopen: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag… 
Misschien moest het zo ook wel gaan, omdat juist daardoor 
duidelijk wordt waar het bij nabijheid om draait. God wil met 

mensen zijn, maar willen mensen ook met God zijn? Nabij-
heid vraagt altijd om tweerichtingsverkeer. Het vraagt altijd 
om de goede wil van twee kanten, om wederzijds vertrou-
wen, om geven en nemen, om uit je eigen schulp kruipen om 
jezelf te laten zien. Ik denk, dat in dat tweerichtingsverkeer 
het antwoord verborgen ligt op de vraag hoe we in onze 
parochie nabij kunnen zijn.

Met	Kerstmis	vieren	we,	dat	God	zelf	-	in	het	Kind	in	de	
kribbe - het initiatief neemt om nabij te zijn. In Jezus is Hij 
Voorganger en nodigt ons uit om zijn vooropgaan te volgen 
en zo zijn naam - Immanuel – daadwerkelijk waar te maken. 
De	warmte	van	het	samen	Kerstmis	vieren	kan	een	goed	
begin zijn. Of een bemoediging van wat al langer aan 
nabijheid aan het groeien is. 

We geloven dat Goede Vrijdag niet het laatste woord heeft. 
God houdt niet op om ‘God met ons’ te zijn. Vanuit een Zalig 
kerstfeest mogen we op weg naar een Zalig Pasen!

Pastoraal werker Guus van der Ploeg 

Driekoningenviering in Wehl
Op zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur vieren we, inmiddels al weer voor de 
derde keer, de gezamenlijke Driekoningenviering. Eén van de zogenaamde 
Gabriëlmomenten die we door het jaar kennen. De parochie H. Gabriël nodigt 
alle parochianen uit om deze viering in de Martinuskerk in Wehl bij te wonen. 
Evenals voorgaande jaren nodigen we ook vertegenwoordigers van diverse in-
stanties en verenigingen, die actief zijn binnen onze parochie, uit. Samen gaan 
we vieren en het nieuwe jaar inluiden. 

De eucharistieviering wordt voorgegaan door het gehele pastorale team en er 
is een kinderwoorddienst die in het teken van Driekoningen staat. Alle kinderen uit de parochie zijn van harte welkom 
om samen Driekoningen te komen vieren! De zang zal tijdens deze viering worden verzorgd door het zogenaamde 
Gabriëlkoor met medewerking van een aantal dirigenten van koren uit de parochie. Dit keer zijn dat Monique Bakema 
(Wehl),	Jan	Holland	(Beek)	en	Pia	Onstein	(Zeddam).	De	algemene	leiding	is	in	handen	van	Bas	Koolenbrander.	

Na	de	viering	wordt	u	uitgenodigd	in	zaal	Reuring	(aan	het	Kerkplein	in	Wehl)	om	in	een	passende	sfeer	elkaar	te	
ontmoeten en onder het genot van een kop koffie en een drankje elkaar nieuwjaar te wensen. We besluiten dit gezellig 
samen zijn rond 13.00 uur. We hopen dat alle geloofskernen weer ruim vertegenwoordigd zijn zodat we gezamenlijk 
2019 op een mooie en inspirerende wijze kunnen starten.

Werkgroep Hemelvaart- en Driekoningenviering
Jan Loskamp, Mimi Hendriksen, Josephine ter Voert, pastoor Jurgen Jansen en Augustine van Ree
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Rondom liturgische spiritualiteit 

De oudste voorstellingen van de geboorte van Jezus en de 
aanbidding van de Wijzen dateren uit de derde-vierde eeuw. 
Centraal	ligt	het	Kind	in	doeken	gewikkeld	in	de	kribbe	met	
de os en de ezel als zijn voornaamste gezelschap. Bij de 
aanbidding door de Wijzen houdt Maria - gezeten op een 
stoel	-	het	Kind	(uitgebeeld	als	een	jonge	leraar)	voor	zich	op	
schoot. De Wijzen dragen hun geschenken aan. Zij lopen alle 
drie en kennen nog geen onderscheid in leeftijd, houding 
en huidskleur. Vanaf de 12de eeuw komt er meer aandacht 
voor het menselijke, het gevoel, de emotie. De H. Bernardus 
van Clairvaux mediteerde over de armoede van de stal. De H. 
Franciscus van Assisi bracht het in beeld: in 1223 hield hij een 
kerstviering bij de grot bij Greccio, waar toen de afbeelding 
van	het	Kerstkind	te	zien	was,	met	een	echte	os	en	ezel.	Hij	
wilde	de	armoede	van	het	Kind	en	daarmee	zijn	lijden	met	
eigen ogen zien. Na deze ‘levende’ kerststal van de H. Fran-
ciscus komen er kerststallen met losse beelden. Eén van de 
oudste	is	van	Arnolfo	di	Cambio	uit	ca.	1289;	deze	is	te	zien	
in de schatkamer van de basiliek Santa Maria Maggiore te 
Rome. Maria is dan op een flinke verhoging gezeten met het 
naakte	Kind	op	schoot.

Stal of grot
Kerstbeelden	worden	geplaatst	in	en	rond	een	stal	of	grot.	
Beide hebben ‘oude papieren’. De evangelist Lucas zegt enkel 
“dat	er	geen	plaats	was	in	de	herberg”	en	dat	het	Kind	werd	
neergelegd “in een kribbe” (Lc. 2, 7) ofwel een voerbak. In het 
Westen is men daarom de geboorte van Jezus gaan verbeel-
den in een stal. Rond Bethlehem waren grotten en onder de 
Geboortekerk (4de eeuw) bevindt zich de ‘Geboortegrot’. In 
het Oosten wordt de geboorte van Jezus daarom voorgesteld 
in een grot. Soms zien wij op Westerse afbeeldingen een 
combinatie: een grot met een houten uitbouw. De grot heeft 
ook de symboliek van duisternis en dood, waarin het Licht 
(Christus) wordt geboren om ons te verlossen van zonde 
en dood. In de Middeleeuwen gaat in het Westen de stal 
gecombineerd worden met een ruïne: een verwijzing naar 
het voormalige paleis van koning David in Bethlehem, om uit 
te drukken dat Jezus de Zoon van David is, een afstammeling 
van Israëls grote koning.

Het Kind
Zoals gezegd, de oudste voorstellingen van de geboorte van 
Jezus	laten	Hem	zien	als	het	Kind,	liggend	in	een	kribbe,	in	
doeken gewikkeld. Hij is de centrale persoon in de voorstel-
ling. Alle aandacht gaat naar Hem uit. Zo zal het ook moeten 
zijn	in	onze	kerststallen:	het	Kind	is	degene	naar	wie	alle	
anderen	gericht	zijn.	Het	is	dan	ook	belangrijk	dat	het	Kind	
in onze kerststal goed te zien is, zeker ook door kinderen 
die voor de kerststal staan, en dat Hij niet verdwijnt achter 
andere figuren.

Os en ezel
De oudste voorstellingen laten zien dat de os en de ezel zich 
het	dichtst	bij	het	Kind	bevinden.	Dat	is	niet	vanuit	een	later	

Kerststal

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. Met Kerstmis in aantocht staan we deze keer stil bij de:

idee dat het zo koud was in Betlehem en dat de os en de 
ezel	daarom	het	Kind	moesten	verwarmen.	De	os	en	de	ezel	
komen niet voor in de Evangeliën of andere geschriften van 
het Nieuwe Testament. Toch is men in de Oudchristelijke tijd 
allereerst	een	os	en	een	ezel	bij	het	Kind	in	de	kribbe	gaan	
afbeelden. Dit verwijst naar de profeet Jesaja die zegt: “Een 
os	kent	zijn	eigenaar,	een	ezel	de	krib	van	zijn	meester;	maar	
Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip” (Jes. 1, 3). 
Jesaja, die zijn volk Israël tot God wil terugbrengen, voert de 
os en de ezel op omdat zij hun eigenaar en meester (God) 
wél (er)kennen. Christenen zijn de os en de ezel daarom bij 
de kribbe gaan plaatsen als symbool van erkenning: dat in 
dit	Kind	de	God	van	Israël	voor	ons	mens	is	geworden.	In	de	
Middeleeuwen is deze verwijzing veelal vergeten en verdwij-
nen de os en de ezel naar de achtergrond, al of niet smik-
kelend uit een ruif of een voerbak. In onze kerststallen komt 
de os en de ezel een belangrijke plaats toe, vanwege hun 
verwijzende	rol	naar	degenen	die	in	het	Kind	van	Bethlehem	
God (er)kennen. Daarom zullen zij dicht in de buurt van het 
Kind	blijven,	bij	voorkeur	-	zoals	in	de	Oudchristelijke	tijd	-	
direct	achter	het	Kind.

Maria en Jozef
Op de oudste voorstellingen van de geboorte ligt Maria op 
een	rustbed,	wat	terzijde	van	het	Kind.	Zij	kijkt	naar	Hem,	het	
mysterie overwegend van Gods menswording in Hem. Er is 
dan nog geen sprake van een tedere nabijheid of aanraking 
van	Moeder	en	Kind.	Alle	accent	ligt	op	de	beschouwing	over	
wie	dit	Kind	ten	diepste	is.	Jozef	is	dan	nog	niet	of	nauwelijks	
te	zien;	hij	komt	pas	vanaf	de	6de	eeuw	veelvuldig	in	beeld.	
Jozef	zit	dan	vaak	aan	de	andere	kant	van	het	Kind	en	over-
weegt het mysterie van het maagdelijk moederschap van 
zijn vrouw, de Moeder Gods ofwel de ‘Godbarende’. In onze 
kerststallen zien wij Maria en Jozef doorgaans zoals zij in de 
Middeleeuwen worden verbeeld: Maria meestal geknield, 
Jozef staande of ook geknield. Vaak heeft hij een staf of een 
kaars/lantaarn in de hand. Over de staf van Jozef wordt al 
geschreven in de 2de eeuw in het zogeheten ‘Proto-evange-
lie van Jacobus’. Dit niet-Bijbelse geschrift vertelt dat - toen 
Maria 12 jaar was - hogepriester Zacharias alle weduwnaars 
van het volk bijeen riep en dat zij een staf moesten meebren-
gen. De Heer zou de staf laten bloeien van degene die Maria, 
voorbestemd om de moeder van Gods Zoon te worden, 
mocht trouwen. De staf van Jozef kwam tot bloei en toen 
Jozef ervan overtuigd raakte dat God hier een bedoeling 
mee had, nam hij haar onder zijn hoede. Jozef wordt ook 
afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand. Dit is 
het gevolg van een visioen van de H. Brigitta van Zweden in 
de Geboortegrot van Bethlehem in de 14de eeuw. Volgens 
Brigitta bracht Jozef een brandende kaars naar Maria die 
in de grot zou gaan bevallen. In onze kerststallen komt aan 
Maria en Jozef een ereplaats toe. Vaak zijn zij zó gemaakt dat 
ze	richting	het	Kind	kijken,	met	een	eerbiedige	houding.		



Herders
De herders zijn de eersten die geroepen worden om bij het 
Kind	te	komen.	Zij	waren	Joden.	Jezus	is	allereerst	gekomen	
voor zijn eigen Joodse volk. Om dit uit te drukken, is het 
zinvol om de herders in de kerststal ook bij elkaar te plaatsen. 
Vaak is er een oudere herder die knielt. Dit drukt aanbidding 
uit. Die knielende herder komt het best tot zijn recht als hij 
ten	opzichte	van	zijn	‘collega’s’	het	dichtst	bij	het	Kind	wordt	
neergezet.
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Engel
De engel verkondigde de geboorte van de Redder aan de 
herders. Veelal afgebeeld met de tekst „Gloria in excelsis Deo” 
of „Eer aan God in den hoge” drukt de engel uit waartoe 
wij ten diepte onze kerststallen opstellen: tot eer van God, 
om Hem te danken voor zijn menswording voor heel de 
mensheid.



Herstructurering
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De toekomst is begonnen
Onze parochie was niet de eerste die een herstructurering ondergaat. In onze regio gingen Arnhem en de voormalige parochie 
De Verrijzenis rondom Ulft ons voor, gevolgd door de parochie Maria Laetitia rondom Doetinchem. Inmiddels hebben na ons 
ook de parochie St. Ludger rondom Lichtenvoorde en de Paulusparochie rondom Groenlo een herstructureringsproces aange-
kondigd. Het zijn steeds weer dezelfde, meestal als treurige ervaren, berichten die ons bereiken. Toch zijn deze processen ook 
de gelegenheid om de goede dingen vol in het licht te zetten en onze aandacht te geven aan dat wat toekomst heeft. In het 
navolgende de stand van zaken in onze parochie.

Waar moet ik zijn?
De organisatie in onze parochie is afgeslankt. Daardoor zijn 
een aantal logische aanspreekpunten verdwenen. Waar moet 
je nu als parochiaan of vrijwillig(st)er zijn? De lokale secretari-
aten, het secretariaat van de parochie en de website wijzen de 
parochianen de weg als het gaat om het aanvragen van bij-
voorbeeld misintenties, dopen of huwelijken. De vrijwillig(st)-
ers hebben allemaal een aanspreekpersoon bij het parochie-
bestuur en/of pastoraal team gekregen. Voor elke vraag of 
probleem is dus iemand aanspreekbaar. Soms zit daar nog 
een lokale beheerder tussen, bijvoorbeeld als het gaat om 
iets op een kerkhof of een gebouw. Op de website van de pa-
rochie staat een overzicht van al deze aanspreekpersonen. U 
kunt het daar vinden bij de eindrapportage van de kerngroep 
rond de herstructurering. 

Pastoraal nabij
In de zomer van dit jaar is in elke geloofskern een bijeenkomst 
geweest rond het pastoraal nabij zijn van onze parochianen. 
Dit heeft veel informatie en gedachten opgeleverd over hoe 
wij onze parochianen nabij kunnen zijn. Aan het vervolg 
wordt intussen gewerkt. We hebben het geheel besproken 
in het team en met Herman Agterhoek, een deskundige op 
dit gebied. Dat heeft interessante zienswijzen opgeleverd. 
Ook de conclusie dat het gestalte geven van nabijheid een 
‘op nieuw beginnen is’ met een ‘nieuw beeld’ binnen onze 
parochie. Onze buurtparochies hebben ook nieuwe ervarin-
gen opgedaan rond deze pastorale nabijheid. We gaan deze 
ervaringen met elkaar delen. Intussen blijven we wel gewoon 
doorgaan via de vertrouwde kanalen van communiceren en 
het invullen van verzoeken tot nabijheid. Het pastoraal team 
kan altijd benaderd worden met een verzoek om contact.

Historisch bewaarnummer De Gabriël
De periode die we als parochie doormaken is ongekend als 
we de geschiedenis overzien. In de loop van eeuwen zijn pa-
rochies ontstaan en kerken gebouwd. In de laatste decennia 
gaat het heel hard met samenvoegingen, fusies en intussen 
ook kerksluitingen. Rond het onttrekken aan de eredienst van 
de kerkgebouwen in onze parochie verschijnt een extra uit-
gave van De Gabriël. Daarin als hoofdthema de geschiedenis 
van de 13 kerkgebouwen die in onze parochie staan of ge-
staan hebben. Rond elk gebouw twee pagina’s informatie en 
12 foto’s die de geschiedenis kenmerken. Een belangrijk aan-
deel is geleverd door de Heemkundekring Bergh, de Oudheid-
kundige Vereniging Didam en de Oudheidkundige Vereniging 
Wehl.

Carnaval, Schuttersfeest, Uitvaarten en Allerzielen
In veel geloofskernen worden het Carnaval, het Schuttersfeest 
of de kermis begonnen met een kerkelijke viering. Blijft dat als 

kerken gesloten worden? Zoals steeds is aangegeven zal het 
pastoraal team graag meewerken aan deze vieringen in de 
geloofskernen zelf. Als de behoefte er is, een geschikte locatie 
om te vieren en vrijwilligers om te ondersteunen, dan kunnen 
deze vieringen gehouden blijven worden. Ook blijft het mo-
gelijk Allerzielen te vieren in de geloofskern met het gebruike-
lijke bezoek aan het kerkhof. Als een voormalig kerkgebouw 
er nog geschikt voor blijft dan kunnen vanuit de parochie ook 
gebedsvieringen bij uitvaarten plaatsvinden, gevolgd door 
begrafenis op het nabijgelegen kerkhof. Zo kunnen in de ge-
loofskernen	van	Braamt,	Kilder,	Loil,	Nieuw-Dijk,	Nieuw	Wehl	
en Stokkum nog samenkomsten plaatsvinden om in geloof 
lief en leed te delen.

Overdracht kerkgebouwen
De	datum	van	15	november	2018	was	belangrijk	voor	de	ge-
loofskernen waar een kerk aan de eredienst onttrokken gaat 
worden. De parochie heeft in mei 2017 als eerste aan de dor-
pen gevraagd om met initiatieven te komen om het gebouw 
door een lokale stichting of vereniging over te laten nemen. 
Daardoor kan meestal het gebouw voor het dorp behouden 
blijven. In vier geloofskernen zijn deze intentieverklaringen 
getekend. Daar zal het dorp het initiatief nemen om een ei-
gen bestemming aan de kerkelijke onroerende goederen te 
geven. 

Kerngroep eindigt haar werkzaamheden
Doordat nagenoeg alle activiteiten, welke in de parochie 
plaatsvinden, in de nieuwe structuur zijn gegoten, raakt de 
kerngroep haar taken kwijt. De kerngroep was in het leven ge-
roepen om de herstructurering aan te sturen. De verantwoor-
delijkheden liggen nu weer volledig bij het parochiebestuur 
en het pastoraal team. De kerngroep heeft een eindrapporta-
ge opgemaakt. Deze is goedgekeurd door het bestuur en het 
team.	U	kunt	deze	eindrapportage	vanaf	15	december	2018	
vinden op de website van de parochie.

Kerngroep Herstructurering
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De deur naar 2019...

Ja, de tijd vliegt en het jaar loopt ten einde. Het is een goede 
gewoonte om als gelovige gemeenschap op de laatste avond 
van het jaar bij elkaar te komen om het jaar af te sluiten en de 
deur naar het nieuwe jaar te openen. 

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

Tijdens de afgelopen Gabriëldag heeft u diverse 
iconen kunnen bewonderen die door cursisten van 
eerder aangeboden cursussen in onze parochie zijn 
gemaakt. Een aantal mensen hebben zich toen direct 
ingeschreven voor de cursus die in 2019 zal gaan 
starten. Er is nog plaats voor meer cursisten! Dit alles 
onder leiding van icoonschilder Jos Bentert uit Nieuw 
Deurningen.

Wilt u hieraan deelnemen? Dat kan, u bent van harte welkom. De cursus start in januari 2019 en zal medio maart zijn af-
gelopen. Het betreft vijf bijeenkomsten op zaterdag van 09.30u tot 16.00u in het parochiecentrum in Didam. De kosten 
bedragen € 210,- per persoon en zijn inclusief inclusief icoonplank, verf, koffie,  thee  en een broodje. De kwasten kunt u 
zelf meenemen of kopen bij dhr. Bentert (marterhaar  € 47,50). Geïnteresseerd? Geef u op via gabriel@parochiegabriel.nl 
onder vermelding van cursus iconen en met uw volledige adresgegevens. 

Oudejaarsvieringen 2018

Ik denk dat we allemaal zoveel beleefd hebben dat we daar 
wensen en gevoelens bij hebben. Het ene hopen we achter 
te laten of een oplossing voor te vinden, het ander stemt tot 
dankbaarheid en vormt de basis voor de tijd die voor ons ligt. 
In woord en gebed, met verhalen en liederen willen we alles 
voor God neerleggen. We bidden uit dankbaarheid en vragen 
om zegen kracht voor alles wat moeite kost om mee te nemen 
het nieuwe jaar in. Zo zal ieder zijn reden hebben om de deur 
heel voorzichtig te openen, terwijl anderen  met en ferme 
zwaai de deur naar 2019 open zwaait.

Van harte bent u welkom en uitgenodigd die avond ook in 
onze kerken mee te vieren.

Namens de werkgroep Mariavieringen
Pastor Ben Aarsen
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De commissie Vrijwilligersbeleid

In de vorige De Gabriël heeft u kennis kunnen maken met Wilma Beursken, coördinator Vrijwilligersbeleid van de parochie 
H. Gabriël. Wilma is de ‘schakel’ tussen de commissie Vrijwilligersbeleid, het bestuur en het pastoresteam. Het vitaal en en-
thousiast houden van de vrijwilligers en zorgen voor werving, vorming en toerusting staat bij deze parochie brede commissie 
met hoofdletters geschreven. Maar wat houdt die commissie Vrijwilligersbeleid nu precies in? Wat doen zij en hoe doen zij dat? 
Wilma legt het  zelf graag uit.    

Vrijwilligers

Aanspreekpunten en werkvelden

Het vrijwilligersbeleid staat in de steigers
Zoals in de vorige De Gabriël al aangegeven is er met betrek-
king tot de herstructurering een tijdelijke werkgroep be-
noemd die als doel had om het vrijwilligersbeleid van de pa-
rochie in de steigers te zetten. Daar uit voortkomend heeft het 
bestuur de commissie Vrijwilligersbeleid ingesteld en ben ik 
als coördinator aangesteld. Vanuit het bestuur en het pastoraal 
team wordt de commissie ondersteund. We hebben nage-
dacht over hoe we de commissie vorm kunnen geven waarbij 
het uitgangspunt is dat we goed bereikbaar en zichtbaar 
willen zijn voor de vrijwilligers. Dat is best een puzzel geweest! 
Elke puzzel is te leggen en dat geldt ook voor deze. Wij gaan 
ons inzetten om al onze vrijwilligers enthousiast te houden, te 
voorzien van voldoende vorming én we gaan ons best doen 
om nieuwe vrijwilligers te werven. We willen in contact komen 
en blijven met onze vrijwilligers. 

Bijeenkomsten, toerusting en vorming 
In vorige uitgaven van De Gabriël hebben we al verteld over 
de bijeenkomsten van lectoren, kosters en acolieten. Dat soort 
bijeenkomsten zullen we vaker met diverse werkgroepen gaan 
organiseren. Het aanspreekpunt van het werkveld zal hierbij 
ook standaard aanwezig zijn. Op deze manier komen de vrij-
willigers die met dezelfde dingen bezig zijn in de verschillende 

geloofskernen met elkaar in contact. Dé gelegenheid om met 
elkaar de ervaringen en de uitdagingen te delen. 

Werkvelden
We hebben binnen de parochie een aantal zogenaamde 
‘werkvelden’ waaronder alle werkgroepen (bijvoorbeeld 
Lectoren,	Bedevaarten,	Collectanten,	Kosters,	Redactie	De	
Gabriël, etc.) die er bestaan binnen onze parochie een plek 
hebben gekregen. Een voorbeeld: het werkveld Catechese, 
daaronder vallen alle werkgroepen die een nadrukkelijke link 
hebben	met;	Catechese.	Denk	hierbij	aan	de	werkgroepen	
Doop, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, Familievieringen, 
Oecumene, etc. Op deze manier vallen alle vrijwilligers met 
eenzelfde soort ‘taak’ onder één werkveld. Binnen de commis-
sie Vrijwilligersbeleid krijgt elk werkveld één aanspreekpunt. 
Zijn er ideeën voor toerusting / vorming, werving nieuwe 
vrijwilligers, laat het mij weten. 

De Commissie Vrijwilligersbeleid
Ik krijg ondersteuning vanuit het bestuur door 
Margot Zwetsloot, Sandra Bergevoet, vanuit het pastoraal-
team pastor Ben Aarsen. Inmiddels zijn er ook al een aantal 
leden:	Theo	Kamps	(Beek),	Josephine	ter	Voert	(Wehl),	
Mimi Hendriksen (Didam), Jan Loskamp (’s-Heerenberg), 
Carla Peters (Beek), Willy van Bethraij (Didam) en 
Jose Gerhardus (Braamt). De eerste bijeenkomsten hebben 
we met name gebruikt om ons in te lezen in het vrijwilligers-
beleid van de parochie. In de volgende De Gabriël hopen wij 
de namen van alle aanspreekpunten en bijbehorende werk-
velden in een duidelijk schema weer te kunnen geven! 

Wilma Beursken
Coördinator Vrijwilligersbeleid

Nieuw!

Werkgroep catering
Vanuit de verschillende geloofskernen in de parochie Gabriël hebben zich vrijwilligers beschikbaar gesteld om hand- en 
spandiensten te verrichten bij bijzondere Gabrielmomenten en de daarbij horende repetitiemomenten van het Gabriëlkoor.
 
Het gaat om de volgende Gabriëlmomenten:
Januari: Driekoningenviering in Wehl
Mei: Hemelvaartsviering in ’s-Heerenberg bij het kasteel
Juni: Gezinsdag in Didam
Augustus:	 Bedevaart	naar	Kevelaer
September: Gabriëldag in Didam
 
Hiervoor is de werkgroep ‘catering Gabriëlmomenten’ opgestart waarbij de vrijwilligers per toerbeurt zullen worden gevraagd 
hieraan mee te willen helpen. Tijdens de afgelopen Gabriëldag heeft de werkgroep al de nodige werkzaamheden verricht. 
Super! De Cateringgroep bestaat momenteel uit: Riet Strikkeling (Loil), Theo en Thea Hunting (Braamt), Theo Evers en Gerard 
Ros	(’s-Heerenberg),	Anneke	Albers,	Riet	en	Harry	Visser,	Marijke	Kruitwagen,	Els	van	Elferen,	Hans	Visser	en	Mimi	Hendriksen	
(Didam),	Thea	Ketels,	Corry	Egging,	Thea	Reuling	en	Lenie	Raben	(Nieuw-Dijk)	en	Riet	Welling	en	Josephine	ter	Voert	(Wehl).
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Voor	de	nu	28	jarige	Imke	
Tilma was het een zeer 
bewuste keus om zich te 
verdiepen in de genoemde 
opleiding van het Aartsbis-
dom. Imke is in het bezit van 
het diploma katholiek on-
derwijs, maar de praktische 
uitvoering daarvan heeft 
de laatste decennia een 
minimale inhoud gekregen. 
Vanaf de jaren zestig horen 
we steeds nadrukkelijker de 
vraag “Wat maakt de katho-

lieke school nu eigenlijk katholiek – en wat is dat precies?”. 
De	vanzelfsprekendheid	verdween.	Kardinaal	Eijk	heeft	op	de	
laatste cursusdag hier op ingehaakt waarbij hij verwees naar 
een vraag die in één van de cursusprojecten naar voren was 
gekomen:	‘Is	het	leven	een	gave	of	een	opgave?’.	Kardinaal	
Eijk: “Het is beide. Het leven en het geloof zijn een gave, de 
opgave bestaat erin dat we anderen met die gave kennis 
laten maken. Dat is een positieve opgave en dat straalt u ook 
uit. Zoals één van u vertelde: de eerste avond als cursusbege-
leider bent u nerveus en dan is de opgave zwaar, maar als u 
na afloop terugkeert, dan bent u blij met de opgave en heeft 
u er energie van gekregen. Catechese geven is in deze tijd 
geen gemakkelijke opdracht, u durft dus wel. Ik ben blij dat u 
in deze tijd en wereld catechese wilt geven, en er tijd in wilt 
steken. Ik heb er alle vertrouwen in dat u met Gods zegen 
veel mensen kunt raken.”

Meer diepgang
En dat is precies waar Imke zich ook in kan vinden: “Het di-
ploma katholiek onderwijs is mooi, maar inhoudelijk voldeed 
het niet aan mijn eigen eisen. Het is oppervlakkig terwijl het 
geloof zo veel meer kan bieden, óók aan jonge kinderen. 
Een kindje in een kribbe, Jezus aan het kruis, dat kennen 
de meesten wel, maar er is zoveel meer”. Imke werd door 
een jongerenwerker van het Aartsbisdom attent gemaakt 
op de opleiding tot parochiemedewerker catechese. “Het 
voelde voor mij als een schot in de roos”, vervolgt Imke. “Je 
krijgt enorm veel diepgang, met name ook door het eerste, 
vooral theoretische, jaar. In dit eerste cursusjaar wordt een 
fundament	gelegd	vanuit	de	theologie	en	theorie.	In	de	R.-K.	
Kerk	is	de	theologie	gestoeld	op	drie	bronnen:	1.	De	Schrift.	
2. De r.-k. traditie en 3. De ervaring. Zo wordt er aandacht 
besteedt aan de fundamenten van de theologie, zoals de 
scheppingsleer, de exegetische bronnen in de Schrift en hoe 
dat in de loop van de geschiedenis vorm heeft gekregen in 
het katholieke sociale denken of in de werkstructuren van de 
Kerk.	Er	is	gekozen	voor	een	formele	benadering	vanuit	de	

Interview

In het najaar van 2014 startte het Aartsbisdom Utrecht een meerjarige opleiding tot parochiemedewerker catechese. In juni 
2017 hebben 12 cursisten deze cursus met goed gevolg afgerond. Doel van de cursus was het trainen van (toekomstige) vrij-
willigers die het pastorale team kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van catechetische projecten. Maak kennis met Imke 
Tilma, één van de 12 hierboven genoemde cursisten, die per 2 december van kardinaal Eijk een zending heeft ontvangen als 
catechetisch assistent in de parochie H. Gabriël. 

Door catechese mensen raken
Wereldjongerendagen als rode draad 

theologie en de theorie, hetgeen niet wil zeggen dat er geen 
ruimte is voor reflectie op geloofservaringen of op praktijken 
uit de parochie”.

Wereldjongerendagen
In het tweede en derde jaar wordt er stilgestaan bij de diver-
se sacramenten en bij het overbrengen van de catechese aan 
anderen. Gedurende het laatste jaar wordt onder supervisie 
van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werker een 
project uitgevoerd. Imke: “Destijds woonde ik in Arnhem en 
mijn project heb ik in de Eusebiusparochie uitgevoerd onder 
supervisie van pastoor Gerben Zweers. Jongerencatechese 
rond	de	Wereldjongerendagen	in	Krakau	stond	centraal	in	
mijn project”. Geen onlogisch onderwerp voor Imke, want 
Imke lijkt een soort haat-liefde verhouding te hebben met 
deze Wereldjongerendagen (WJD). “Dat klopt! De eerste 
WJD	die	ik	zelf	meemaakte	waren	in	Keulen	(2005).	Nou,	dat	
was niet echt een succes. Grootste probleem was daarbij 
de minder goede organisatie. Niks te maken met de inhou-
delijke beleving, maar door toch wel bedreigende situaties 
had het voor mij als resultaat dat ik zelfs zes jaar lang de kerk 
links heb laten liggen.” In die zes jaar heeft Imke 3,5 maand in 
Oeganda doorgebracht. Een zeer waardevolle periode, mede 
door dagelijkse devotie. In 2011 wordt Imke overgehaald om 
mee te gaan naar de WJD in Madrid. “Na lang twijfelen heb ik 
daar mee ingestemd. Tijdens een van de vieringen in Madrid 
werd als communielied het lied gespeeld dat in Oeganda 
tijdens de afscheidsviering werd gespeeld. En dat raakte me 
enorm. Het was voor mij dé bevestiging dat het geloof een 
plek mag hebben in mijn leven.”

Ondersteuning
Per 2 december heeft Imke haar zending van de kardinaal 
ontvangen. Imke: “Mensen in de parochie zullen mij tegen 
gaan komen omdat ik onder andere de werkgroepen ga 
helpen die zich bezig houden met het doopsel, de eerste 
communie, het vormsel en het huwelijk. Vanuit het pastoraal 
team kan daardoor stabiliteit worden geboden, mede omdat 
pastoraal werker Guus van der Ploeg in de loop van 2019 met 
pensioen zal gaan. Maar het eerste jaar zal vooral bestaan 
uit ‘meedraaien’, ook omdat wij (Imke is vorig jaar getrouwd 
met Lubbert Tilma, red.) in de loop van 2019 ons eerste 
kindje verwachten. Soms kriebelt het al wel om dingen gelijk 
aan te pakken, maar dat komt allemaal wel. Eerst indrukken 
opdoen, werkwijze eigen maken en nadenken over hoe ik de 
parochie H. Gabriël in de toekomst kan ondersteunen met 
mijn catechetische kennis.” 

We wensen Imke een goede zwangerschap en we wensen 
haar en Lubbert samen een mooie tijd toe.   



	 St.	Pancratiuskerk	 St.	Martinuskerk	 St.	Oswalduskerk	 Mariakerk	 St.	Martinuskerk	 Bijzondere	vieringen
	 ’s-Heerenberg	 Wehl	 Zeddam	 Didam	 Beek 
 
Zaterdag	8	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 11:00 uur Loil
zondag	9	december Eucharistieviering Eucharistieviering Communieviering Carol viering Eucharistieviering Zondag 09.30 uur
 J. Jansen en Th. Reuling  B. Aarsen J. Jansen en Th. Reuling G. van der Ploeg H. Hendriksen Communieviering
 Pancratiuskoor Projectkoor Wehl /  Dameskoor Martinus Oecumenisch koor Latijns-Gregoriaanskoor  Guus van der Ploeg
  Nieuw Wehl    Martinuskoor Beek/Loerbeek
    Zondag 09:30 uur
    Eucharistieviering  
    B. Aarsen
    Antonius van Paduakoor
      
Zaterdag	15	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zondag 9:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag	16	decemer Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharsitieviering Eucharistieviering 
 B. Aarsen J. Jansen en Th. Reuling B. Aarsen J. Jansen en Th. Reuling J. Jansen en Th. Reuling 
 Pancratiuskoor Antonius van Paduakoor Oswalduskoor Zeddam Dameskoor Martinus Martinuskoor Beek/Loerbeek 
    
	 	 	 	 Zondag	18:00	uur	 	
	 	 	 	 Kinderkerstfeest	
	 	 	 	 met	PKN-gemeente
    Kinderkoor Sam Sam

Zaterdag	22	en Zaterdag 19.00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur
zondag	23	december Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
 J. Jansen  B. Aarsen en L. Feijen J. Jansen B. Aarsen en L. Feijen J. Jansen
		 Martinuskoor Beek/Loerbeek	 Cantare per Dio Latijns Gregoriaanskoor Antonius van Paduakoor Pancratiuskoor
  
Maandag		
24	december	
Kerstavond Kinderviering

    

Dinsdag	25	december
Eerste Kerstdag

Woensdag	
26	december	
Tweede Kerstdag

Zaterdag	29	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 	
zondag	30	december	 Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 B. Aarsen J. Jansen B. Aarsen  J. Jansen J. Jansen 
	 Pancratiuskoor Martinuskoor Beek/Loerbeek Oswalduskoor  Latijns-Gregoriaanskoor Different Generations 

Maandag		
31	december

Dinsdag	1	januari
Nieuwjaarsdag

Zaterdag	5	januari	      Nieuw-Dijk	
	 	 	 	 	 	 Zaterdag	18:00	uur
      Schuttersfeest
      Communieviering
      Th. Reuling
      Antonius van Paduakoor

Zondag	6	januari

Zaterdag	12	en Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	13	januari Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
 J. Jansen B. Aarsen en Th. Reuling B. Aarsen en Th. Reuling J. Jansen J. Jansen
	 Pancratiuskoor Dameskoor Martinus Nieuwjaarsreceptie Antonius van Paduakoor Martinuskoor Beek/Loerbeek
   Gorgelpiepen

Zaterdag	19	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag	20	januari	 Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 B. Aarsen J. Jansen B. Aarsen J. Jansen J. Jansen 
	 Pancratiuskoor Cantare per Dio Oswalduskoor Mariakoor Martinuskoor Beek/Loerbeek 
	 	 	 	 	 	
   
      

Zaterdag	26	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 Zondag 11:00 uur 
zondag	27	januari Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
 J. Jansen en Th. Reuling  B. Aarsen  J. Jansen en Th. Reuling B. Aarsen J. Jansen en Th. Reuling  
 One more voice  Latijns-Gregoriaanskoor Oswalduskoor Dameskoor Martinus Martinuskoor Beek/Loerbeek

                  

                  
17:00 uur 
Woord- en gebedsviering
Kinderviering
J. Jansen

21:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen en Th. Reuling
Pancratiuskoor

17:00 uur 
Woord- en gebedsviering
Kinderviering
Th. Reuling

19:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en 
L. Feijen
Cantare per Dio

17:00 uur 
Woord- en gebedsviering
Kinderviering
Vrijwilligers

23:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Oswalduskoor

17:00 uur 
Familieviering
G. van der Ploeg
Kinderkoor Sam Sam

19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen en 
G. Hendriksen
Latijns-Gregoriaanskoor

21:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen
Different Generations

17:00 uur 
Woord- en gebedsviering
Kinderviering
G. van der Ploeg

21:00 uur
Communieviering
G. van der Ploeg
Martinuskoor Beek

09:30 uur 
Eucharistieviering
H. Hendriksen en L. Feijen
Pancratiuskoor

09:30 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen
One more voice

11:00 uur 
Communieviering
G. van der Ploeg
Weerklank

11:00 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen en 
G. Hendriksen
Dameskoor Martinus

11:00 uur 
Eucharistieviering
B. Aarsen en Th. Reuling
Antonius van Paduakoor

11:00 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen
De Club

11:00 uur 
Eucharistieviering
B. Aarsen en Th. Reuling
Harmonie

                  09:00 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen
Antonius van Paduakoor

19:00 uur
Woord- en gebedsviering
B. Aarsen
Mariakoor Didam

19:00 uur 
Woord- en gebedsviering
G. van der Ploeg
Pancratiuskoor

19:00 uur 
Woord- en gebedsviering
J. Jansen
Cantare per Dio

19:00 uur 
Woord- en gebedsviering
Th. Reuling
Oswalduskoor

19:00 uur 
Woord- en gebedsviering
G. Hendriksen
Samenzang

09:30 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen en Th. Reuling
Latijns-Gregoriaanskoor

11:00 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen en Th. Reuling
Dameskoor Martinus

                  
10:00 uur Wehl, Driekoningenviering, Pastoraal team, Gabriëlkoor

Zondag 10:00 uur 
Oecumenische viering
PKN	kerk
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Wijzigingen voorbehouden

	 St.	Pancratiuskerk	 St.	Martinuskerk	 St.	Oswalduskerk	 Mariakerk	 St.	Martinuskerk	 Bijzondere	vieringen
	 ’s-Heerenberg	 Wehl	 Zeddam	 Didam	 Beek 
 
Zaterdag	2	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag	3	februari Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
 B. Aarsen  J. Jansen B. Aarsen J. Jansen J. Jansen 
 Pancratiuskoor Cantare per Dio  Oswalduskoor  Latijns-Gregoriaanskoor Martinuskoor Beek/Loerbeek 
      
    Zondag 11:00 uur
    Terugkomviering  
    dopelingen
    G. van der Ploeg
      
Zaterdag	9	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zondag 9:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag	10	februari Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharsitieviering Eucharsitieviering 
 J. Jansen B. Aarsen J. Jansen B. Aarsen J. Jansen 
 Oswalduskoor Pancratiuskoor Different Generations Martinuskoor Beek/Loerbeek Antonius van Paduakoor  
    
Zaterdag	16	en Zaterdag 19.00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur  Zondag 11:00 uur
zondag	17	februari Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering
 B. Aarsen en Th. Reuling  J. Jansen B. Aarsen en Th. Reuling  J. Jansen
		 Pancratiuskoor	 Cantare per Dio Oswalduskoor  Martinuskoor Beek/Loerbeek
    
    
    Zondag 09:30 uur
    Eucharistieviering
    J. Jansen
    Antonius van Paduakoor    

Braamt 
Zaterdag	18:00	uur
Carnaval
Communieviering
L. Feijen
Cantorij

Nieuw	Wehl
11:00 uur
Carnaval
Communieviering
G. van der Ploeg
Cantare per Dio

                  Zaterdag 19:00 uur 
Vrijwilligersavond
Woord- en gebedsviering
G. van der Ploeg
Dameskoor Martinus

Het	Kerstfeest	staat	weer	voor	de	deur.	In	onze	Gabrielkerken	zijn	er	speciale	vieringen	voor	kinderen.	Door	te	zingen,	te	kijken	
en te luisteren, door toneel te spelen of een powerpoint, door stil te zijn, door te lopen en door stil te staan krijgt het kerstverhaal 
steeds op een bijzondere manier vorm. Hieronder staat waar u met uw kinderen van harte welkom bent. En u ziet het: er is keuze 
genoeg!

Vieringen van Woord en Gebed, viering van Woord en Communie of eucharistieviering? In onze parochie geldt de volgende 
afspraak: als er ná de kinderviering in een kerk nog een tweede viering is, dan is die kinderviering een aan de leeftijd aangepaste 
viering van Woord en Gebed. Dat betekent, dat er in die viering geen communie zal worden uitgereikt. Dat is dit jaar steeds het 
geval. Zie dus hieronder.

Communicanten
Een speciale uitnodiging voor deze vieringen aan de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Het is 
natuurlijk	heel	goed	om	de	geboorte	van	Jezus		op	zo’n	mooie	manier	te	vieren!	Een	Zalige	Kerst	’mis’	gewenst!

Maandag 24 december, Kerstavond
Onderstaande vieringen zijn gericht op gezinnen met jonge kinderen.
’s Heerenberg, 17:00 uur, Woord- en Gebedsdienst met Pastoor Jurgen Jansen.
Zeddam, 17:00 uur, Woord- en Gebedsdienst met vrijwilligers.
Didam, 17:00 uur, Woord- en Gebedsdienst met pastor Guus.
Wehl, 17:00 uur, Woord- en Gebedsdienst met diaken Theo Reuling. 
Beek, 19:00 uur, Woord- en Gebedsdienst met pastor Guus van der Ploeg

Kerstmis vieren met  uw kinderen: 
keuze genoeg!

Parochie Gabriël in actie
voor Serious Request
Dit jaar is actie komen de dj’s rondom 3FM Serious Request naar een aantal acties toe. Ook de geloofskernen Wehl, 
Loil en Didam krijgen bezoek van dj’s. De parochie wil graag in actie komen om deze dj’s een bijdrage mee te kunnen 
geven voor de goede doelen van de actie van dit jaar. Daarom zal de collecte	van	8	en	9	december volledig ten gunste 
komen van Serious Request. Maar er gaat meer gebeuren! Houd ons in de gaten! 



Van uw bestuur en pastores

Van uw pastores...i
1. Op dinsdag 4 december hebben uw pastores gesproken over het komende afscheid van pastor Ben Aarsen en pastoraal wer-

ker Guus van der Ploeg in 2019. Het duurt nog even, maar toch. Het vraagt de komende tijd om een goede inventarisering 
van	werkzaamheden	en	overdracht.	Dat	komt	goed,	maar	vraagt	ook	de	tijd;	

2. Op zondag 2 juni 2019 nemen we afscheid van pastor Ben Aarsen, hij mag van zijn emeritaat gaan genieten. We vieren om 
10.00 uur de eucharistie.  Hij zal echter niet verdwijnen uit onze parochie en zal op aanvraag van het dan functionerende 
pastoraal team zijn beschikbaarheid aangeven. Hij mag zijn eigen agenda bepalen. Daar komen we samen uit!

3. We kijken als pastores bijzonder goed terug op onze eerste ‘abdijdag’. Een dag van vieren, van ontmoeting en bezinning. Van 
een	gemeenschappelijk	‘Hoopvol	uitzien’.	We	gaan	er	een	mooie	traditie	van	maken	in	onze	parochie;	

4. We zullen als parochie, samen met de Hervormde gemeente van Wehl en Didam onze ‘bijdrage’ leveren bij de landelijke actie 
Serious Request. Als christenen staan we midden in de samenleving. Een mooie gelegenheid om dat gemeenschappelijk te 
laten zien. U doet ook mee?

5.	 Op	zondag	2	december	hebben	we	Imke	Tilma	–	Krus	gepresenteerd	als	catechetisch	assistent.	Imke	heeft	daarvoor	een	
tweejarige cursus gevolgd. We zijn als pastoraal team blij met haar deskundige ondersteuning. Veel plezier en genoegen 
wensen	we	haar	toe.	U	kunt	haar	leren	kennen	in	deze	uitgave	van	De	Gabriël;	

6. We kennen verschillende sacramentsprocessies in de parochie. In Loil tijdens de schuttersdagen, in de geloofskern van Nieuw 
Wehl tijdens de kermis, én in de geloofskern van Wehl. Deze laatste wordt op Sacramentsdag gehouden. Een mooie gelegen-
heid om als parochie H. Gabriël daarbij aan te sluiten. Probeert u het eens! Om met elkaar de eucharistie te vieren en samen 
‘op	weg’	te	zijn;	

7. De Driekoningen wordt door de leden van het pastoraal team al weer voorbereid: pastoraal werker Guus van der Ploeg pro-
beert de jonge gezinnen naar Wehl te krijgen, dat gaat hem lukken! Noteer het in het uw agenda: zondag 6 januari om 10.00 
uur in de Martinuskerk te Wehl!

8.	 De	pastorale	teams	van	de	parochie	St.	Ludger	(Lichtenvoorde	e.o.)	St.	Paulus	(Groenlo	e.o.)	Maria	Laetitia	(Doetinchem	e.o.)	
en wij als pastores van de parochie H. Gabriël, hebben een dagdeel onder leiding van Herman Agterhoek gesproken over 
pastorale nabijheid en lokaal geloof. Waar hebben we het dan over? Waar liggen de mogelijkheden? Wat zijn de kansen? Een 
boeiend onderwerp waar elk pastoraal team zich mee bezig houdt. Een mooi moment van collegiaal overleg. 

Uw pastores
Pastor Ben Aarsen, diaken Theo Reuling, pastoraal werker Guus van der Ploeg en pastoor Jurgen Jansen
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Van uw bestuur...i
Kerktaxi
Op dit moment zijn we aan het inventariseren of er in onze parochie interesse is in een zogenaamde ‘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 kerk-
taxi? Ook dan kunt u contact opnemen met uw lokale secretariaat. Zo krijgen we als parochie een groep mensen (vrijwilligers) 
die zich hier voor willen inzetten en die periodiek één of meer parochianen willen ophalen. 

Archief
Wouter ten Have, lid van de werkgroep ‘Secretariaat en Archief’,  heeft richtlijnen opgesteld hoe met de archieven van de geloofs-
kernen en de parochie moet worden omgegaan. Momenteel wordt in Wehl een test gedaan, waarbij een aantal vrijwilligers, ‘met 
de richtlijnen in de hand’ het archief ordenen en opschonen. We hebben van hen al een aantal waardevolle tips en opmerkin-
gen gekregen. Ook in enkele andere geloofskernen wordt al hard aan het archief gewerkt. De richtlijnen zullen straks voor alle 
geloofskernen een leidraad vormen om het lokale archief te ordenen.

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is inmiddels in gesprek met een aantal parochianen om een taak in het bestuur op zich te nemen. Wij hopen u in de 
volgende uitgave van De Gabriël meer hierover te kunnen mededelen.

Afscheid Ans Strik
Het gemengd Pancratiuskoor van de Emmaus-Pancratius geloofskern heeft in september jongsleden afscheid genomen van haar 
dirigente, Ans Strik. Mevr. Strik is meer dan 20 jaar dirigente van het Pancratiuskoor geweest. Het bestuur dankt haar voor haar 
inzet en wenst haar nog veel mooie jaren toe. Met ingang van 1 oktober jongsleden is Nico Jansen de nieuwe dirigent/organist 
van het koor geworden. Hij zal ook af en toe op het monumentale Maarschalkerweerd orgel spelen. Het bestuur dankt ook Dhr. 
Gerritsen die tijdelijk organist was na de verhuizing van de vaste organiste van het Pancratiuskoor.

Bijeenkomst secretariaten
De rol van de lokale secretariaten blijft belangrijk. Op 7 november jongsleden zijn de vrijwilligers van de lokale secretariaten op 
het parochiecentrum bij elkaar geweest. Petra Amting, secretaresse van het pastoraal team en bestuurslid Sandra Bergevoet, 
secretaris, zullen elk jaar 1-2 x met de medewerkers van de lokale secretariaten bij elkaar komen om met elkaar af te stemmen en 
van gedachte te wisselen over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld de nieuwe werkwijze rondom gebedsintenties. 

Bestuur parochie H. Gabriël
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Op	6	oktober	zijn	de	70	communicanten	2018-2019	begon-
nen aan de voorbereiding. Tijdens de startmiddag hebben ze 
gedanst met Joeri van Zwol. Thema was ‘bidden met je hele 
lichaam’. De middag werd afgesloten met een viering waarbij 
de ouders en broertjes en zusjes meededen en ook veel opa’s 
en oma’s. De jongens en meisjes lieten natuurlijk de geleerde 
dans zien. Ook werd het communieprojoect gepresenteerd: 
‘Blijf dit doen’. Na een heus startschot ging iedereen blij en 
tevreden naar huis. 

Communicanten en vormelingen
Voorbereidingen gestart!

Op 23 en 24 november hebben de kinderen en hun ouders 
stilgestaan	bij	de	advent	en	het	Kerkelijk	Jaar.	Het	samen	
maken van een adventskrans was het sluitstuk van de bijeen-
komst. De eerste Heilige Communie zal gevierd worden op 
19 en 26 mei 2019.

   
Vormsel
En deze zes dames zijn op 
weg naar het Heilig Vorm-
sel, dat gevierd zal worden 
op vrijdagavond 7 juni 
2019. Naast de gewone ‘les-
sen’ zijn er ook diaconale 
activiteiten. Op woensdag 

19	december	doen	de	vormelingen	als	Kerstengelen	mee	
in	de	levende	kerststal	van	het	Kerstfeest	bij	Elver	in	Nieuw	
Wehl. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 november waren ze ‘op 
kamp’ in de Pyramide van de Salesianen van Don Bosco in 
Assel. Het waren twee goede en zinvolle dagen!

Bedevaarten

Kind en gezin

Carlijn, Tess, Sophie, Annebel, Céleste

Jaarlijkse bedevaart naar Lourdes 2019
Van 26 september tot 1 oktober gaan we weer, zoals elk jaar, 
met het vliegtuig naar Lourdes. We verblijven dan in een 
hotel. Iedereen kan met deze reis mee. Als je mee wilt en niet 
goed ter been bent kun je in Lourdes gebruik maken van 
een rolstoel. Je mag zelf iemand meenemen die de rolstoel 
duwt. Heb je geen eigen begeleider dan zorgen wij voor een 
begeleider/ster. Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie 
te komen om mee te gaan. 

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel 
of mail dan met pastor Ben Aarsen 0316 – 253 015, b.aarsen@
parochiegabriel.nl of Riet Visser, coördinatrice Lourdesreizen 
VNB	06	-537	69	840	of	rietvisser@chello.nl.

Bedevaarten naar Banneux
Het jaar loopt ten einde, de dagen worden korter, en we 
gaan nu terugkijken op een mooi Banneux jaar. Eind mei 
zijn wij van regio Gelderland Oost met 36 pelgrims en eind 
augustus met 14 pelgrims naar Banneux geweest, waar 
wij fantastische dagen mochten beleven bij de Maagd der 
Armen. Banneux ligt in de mooie Belgische Ardennen. 
Op	6	en	7	oktober	zijn	we	met	58	pelgrims	naar	Banneux	
geweest onder pastorale leiding van pastoor Jurgen Jansen. 
Ook deze dagen waren zeer geslaagd. We kijken alweer uit 

Groepsfoto Kevelaer 2018
Bent	u	op	woensdag	1	augustus	mee	geweest	met	de	parochiebedevaart	naar	Kevelaer	en	wilt	u	de	groepsfoto	bestellen?	
Dat	kan!	Stuurt	u	hiervoor	een	mailtje	naar	gabriel@parochiegebabriel.nl	onder	vermelding	van	‘Groepsfoto	Kevelaer	2018’	
en uw naam en adresgegevens. U krijgt de foto dan digitaal van ons toegemaild.

naar de bedevaarten van 2019, en hopen dat we u dan ook 
mogen begroeten op onze reis.

De bedevaarten in 2019 zijn:
Vrijdag	24	mei	t/m	dinsdag	28	mei	2019,	
Bisdom Utrecht met Bisdom Rotterdam
Vrijdag 30 augustus t/m dinsdag 3 september 2019, 
Bisdom Utrecht met Bisdom Den Bosch

Aan deze bedevaarten kan iedereen deelnemen, ook als je 
ergens hulp bij nodig hebt of rolstoelafhankelijk bent. Tijdens 
deze reis is er een arts en zijn er gekwalificeerde verpleeg-
kundigen aanwezig.

De tweedaagse bedevaart is zaterdag 5 en zondag 6 oktober 
2019. Met de tweedaagse bedevaart overnachten wij in Chai-
tey Fontaine. Dit kasteel is onderdeel van het Heiligdom en 
wordt volledig gerund door vrijwilligers. Met deze bedevaart 
kunnen alleen mensen mee die geen hulp nodig heb-ben, er 
zijn dan ook geen arts of verpleegkundigen mee.

Heeft u interesse om met ons mee te gaan of wilt u meer 
informatie	neem	dan	(’s	avonds	ná	18.00	uur)	contact	met	
ons op. Dit kan bij Thea van Houten, tel.: 0316 – 22 59 73 of 
06	-	12	45	74	85	of	Audrey	van	der	Heijden,	tel.:	0316	–	53	37	
30 of 06 – 57 33 73 55.



Gemengd Koor St. Antonius van Padua uit Nieuw-Dijk
Zingen met energie!

Na het stoppen van de reguliere vieringen in onze kerk zijn 
wij als zelfstandig koor doorgegaan. Voor de koorleden was 
het wel een hele verandering, maar al snel waren wij met het 
idee verzoend dat wij nu in verschillende  kerken gaan zingen, 
dus zeg ik tegen onze koorvrienden en vriendinnen: “Ja, dat 
zijn wij met z’n allen. Wij zijn een hartstikke modern koor. 
Jaren hebben wij op ons honk gezeten en nu gaan wij op 
tournee maar dan in de parochie H. Gabriël!” 

Heel actief zijn wij met de repetities, je wilt er dan ook geen 
een missen. Loyse, onze dirigent, komt regelmatig met 
nieuwe liedjes en ook met een nieuwe mis. Ja, het houdt 
je alert. Nu is er ook bijna altijd een eucharistieviering wat 
onze leden wel fijn vinden, dan is de viering compleet met 
alle gezangen. Onlangs hebben wij nog een nieuw koorlid 
mogen verwelkomen. Ik heb haar gevraagd hoe zij het vind 
bij ons koor, en hier is haar reactie: “Nadat het koor in Loil 
gestopt was ben ik zelf op zoek gegaan naar een koor waar 
ik me thuis zou kunnen voelen. Op meerdere plaatsen heb ik 
een repetitie meegemaakt en mijn keus is toch gevallen op 
Nieuw-Dijk. Het voelt als thuiskomen, want ik kende al veel 
koorleden”. Wel mist zij de koffie in de pauze, maar er is wel 
een lekker snoepje, daarom alleen al zou je bij het Nieuw-
Dijkse koor gaan! 

Wij hopen dan ook dat door dit schrijven er zich nieuwe leden 
zullen aanmelden. U bent van harte welkom!
Voorzitter: Hennie Pouwels - tel. 06 - 107 94 473
Secretaris: Mieke Bolder - tel. 0316 - 220 126
Penningmeester:	 Lenie	Raben	-	tel.	0316	-	294	085

Dameskoor Martinus
Om en nabij 50 jaar geleden is het dameskoor Martinus 
ontstaan in de toenmalige Martinusparochie van Didam. 
Na de samenvoeging van de Mariaparochie en de 
Martinusparochie is het koor met zeer veel plezier in de 
Mariakerk in Didam gaan zingen. Nu zijn we wederom een 
nieuwe fase ingegaan en verzorgen we het vocale gedeelte 
van de vieringen door de hele parochie. Dameskoor Martinus 
bestaat uit een groep enthousiaste muzikale dames, die 
gezelligheid combineren met lekker zingen!

De orgel- / pianobegeleiding is in handen van het 
getalenteerde en muzikale tweetal Annèt Lammers en Rolf 
Zandbergen. We staan onder leiding van de expressieve en 
bevlogen	dirigente	Lydia	van	Haaren.	Kwaliteit	staat	hoog	in	
haar vaandel. Het koor verzorgt ook de muzikale omlijsting 
van uitvaarten, huwelijken en andere voorkomende diensten/
vieringen. Ons repertoire is zeer veelzijdig, van gregoriaans 
tot wereldlijk. De voorkeur van het koor gaat uit naar mooie 
meerstemmige stukken uit de vroegere periodes maar ook 
composities uit recentere tijden worden niet geschuwd. 
We wagen ons soms zelfs aan een pop- of musicalachtige 

Sinds de herstructurering zingen de kerkkoren in de parochie H. Gabriël wisselend in de vijf kerkgebouwen die vooralsnog 
open blijven. Waar het voorheen vanzelfsprekend was dat een koor voornamelijk zong in het ‘eigen’ kerkgebouw, zingen de 
koren nu ook elders. En dat is mooi! Want elk koor heeft een ander geluid, elk koor heeft een ander soort muziek wat men ten 
gehore brengt. Het leek ons leuk om de koren zichzelf, in willekeurige volgorde, eens kort aan u voor te laten stellen. Bij deze!

Een ander geluid
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melodie. De talen waarin wij het meeste zingen zijn Latijn en 
Nederlands.

Houdt u ook van zingen met en voor elkaar?  Of..... om 
actief met de viering bezig te zijn? Dan heten wij u van 
harte welkom op onze repetitie. Wij repeteren op de 
maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de Gabriëlzaal van 
het	parochiecentrum	in	Didam.		Kom	gerust	eens	langs.....	En	
proef de sfeer...!

One more voice
Wij zijn ‘One more voice’, één van de middenkoren van 
de	parochie	Gabriël.	Begonnen	in	1980	als	jongerenkoor	
van Wehl. Het koor werd destijds opgericht door de heer 
Klein	Swormink,	omdat	hij	het	jammer	vond	dat	er	na	het	
jeugdkoor geen vervolg meer was. Hij gaf het dirigeerstokje 
vrij snel over aan Jan Schatorjé en daarna heeft het koor ruim 
25 jaar mogen zingen onder leiding van dirigente Mincke 
Nicolai. De laatste jaren worden we begeleid door pianiste 
Yvonne Beeftink en onze huidige dirigent is Vincent Roes.

Een aantal jaren geleden werd het plan opgevat om een 
projectkoor op te richten, waardoor mensen kennis konden 
maken met het zingen. Dat is een succes gebleken want 
veel van deze zangers en zangeressen waren zo enthousiast 
dat ze zijn gebleven. We mogen hen nu rekenen tot vaste 
leden van ons koor. OMV telt nu 40 leden en de leeftijd 
varieert van 25 tot 65 jaar. Het repertoire is heel divers, 
vooral eigentijdse bekende en onbekende nummers, zowel 
Nederlands- als Engelstalig. Onze leden komen al lang niet 
meer alleen uit Wehl. De sfeer binnen het koor is goed. We 
hebben een tekstgroep, maar ook een feestcommissie die 
telkens rouleren. Zo proberen we iedereen actief bij het koor 
te betrekken. 

We zingen vooral bij kerkdiensten, maar nemen ook deel 
aan evenementen in de regio of concerten. Vanaf 2016 
organiseren we zelf een kerstconcert. Dus ook dit jaar weer: 
op	23	december	om	20.00	uur	in	de	kerk	van	Kilder.	U	bent	
daarbij van harte welkom!

D
am

es
ko

or
 M

ar
tin

us



De	Gabriël			•		Kerstmis	2018										15

Inter Nos leeft…
Inter Nos is een gemengd zangkoor uit Stokkum dat in 2016 
haar 50-jarig bestaan heeft gevierd. Momenteel telt het koor 
nog 20 actief zingende leden. De gemiddelde leeftijd is 73 
jaar. Het koor had als hoofdfunctie het verzorgen van de 
zang tijdens de liturgie in onze St. Suitbertuskerk, hetgeen 
altijd met veel inzet en plichtsbesef is gedaan. Het koor zingt 
tijdens bijzondere vieringen en uitvaarten en/of avondwakes. 
Ook na onttrekking van de kerk aan de eredienst, zal het koor 
tijdens deze viering, voorgegaan door het pastoraal team 
en eventueel op locatie blijven verzorgen. Verder zingen 
we als gastkoor in het Slingeland ziekenhuis, in de kerk van 
Hoog Elten, in Gertrudis, in de Liemerije te Zevenaar en in het 
Antonia in Terborg.

De leden van Inter Nos hebben aangegeven dat ze hun 
vereniging levend willen houden en dat ze graag als koor 
gezamenlijk willen blijven zingen. Het sociale aspect van 
het koor willen ze niet missen. Het koor repeteert op 
maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het Jeugdgebouw 
te Stokkum. Nu echter het kerkelijk repertoire minder 
aandacht gaat krijgen is er ruimte om het repertoire van het 
koor te wijzigen. In de toekomst zal Inter Nos het repertoire 
gaan ombouwen naar meer wereldlijke en eigentijdse 
muziek. Tijdens het komende kerstconcert op 9 december 
aanstaande in de St.Suitbertuskerk zal dit al hoorbaar zijn. 

Hebt u altijd al willen zingen in een gemengd koor, maar 
hield het feit dat Inter Nos vooral kerkelijke muziek in haar 
repertoire had en heel veel verplichtingen u tegen, dan is nu 
het moment om lid te worden. Met Jan Schatorjé hebben 
we ook een dirigent/organist in huis gehaald, die zich thuis 
voelt in allerlei muziekstijlen en hij staat te popelen om met 
InterNos dit muzikale avontuur aan te gaan. Nu u nog! U 
wordt van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een 
repetitie op maandagavond bij te wonen om de sfeer te 
proeven en mee te zingen. U kunt zich hiervoor aanmelden 
bij ons secretariaat, mevr. M. Zweers – Soeter, tel. 0314 – 664 
784.

Foto: H. Freriks
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Middenkoor Nieuw Wehl
Wij zijn het middenkoor van Nieuw-Wehl en noemen onszelf 
ook wel het ‘Joko’, wat voorheen stond als jongerenkoor en 
later is gegroeid tot onze naam. Door de jaren heen hebben 
we ons ontwikkeld tot een hechte en compacte groep met 
dirigent, pianist en zeven vocalisten. Ieder met zijn of haar 
inbreng en eigen stem. We vinden het belangrijk dat teksten 
raken en passend zijn bij het thema en de lezingen. We 
proberen in onze liederen aan te sluiten op het leven van 
alledag met betekenisvolle en inspirerende liederen. We 
houden van uitdaging door met zeven vocalisten vier- en 
soms zelfs vijfstemmig te zingen. 

We zien u graag in één van de kerken van de parochie H. 
Gabriël om samen te vieren.

Mariakoor Didam
Ons koor is opgericht in juni 1961, gelijk met de installatie 
van de Mariakerk. Door de splitsing van de toenmalige 
Martinusparochie in twee parochies gingen enkele leden van 
het	Martinuskoor	over	naar	het	Mariakoor.	Tot	1983	bestond	
het	Mariakoor	uitsluitend	uit	mannen.	In	1983	werden	het	
mannenkoor en het vanaf 1965 bestaande dameskoor 
samengevoegd. We hebben 33 leden verdeeld over vier 
zanggroepen te weten sopraan, alt, tenor en bas.

We verlenen onze medewerking aan tal van vieringen, 
voornamelijk in de Mariakerk in Didam. Daarnaast verzorgen 
wij diensten in De Liemerije in Zevenaar en  Meulenvelden 
in Didam en zingen wij tijdens het triduüm. We repeteren op 
donderdagavond van 19.00 tot 20.15 uur in de Gabriëlzaal 
van het parochiecentrum. De meeste leden zijn al decennia 
lid. Door de kerksluiting in Loil is ons koor versterkt met twee 
leden uit Loil. Onze dirigente is Trudi Boelee. Wij zingen uit 
‘gezangen voor liturgie’ en ook kerkmuziek van bekende 
componisten. Ook Latijnse gezangen staan op ons repertoire. 
In november vieren wij altijd ons jaarlijkse Ceciliafeest.

De voorzitter van ons koor is T. Bolder, tel. 0316 – 223 026 of 
email t.bolder@upcmail.nl.

Gemengd koor geloofskern Oswaldus Zeddam
Het gemengd koor van de Oswalduskerk in Zeddam telt 
25	leden:	18	dames	en	7	heren.	De	leiding	is	in	handen	van	
dirigente Pia Onstein en we worden op het orgel begeleid 
door Wim Gerritsen. We  zijn heel gelukkig met dit duo. Pia 
heeft het dirigeren sinds een jaar of vier overgenomen van 
Theo Hunting en Wim werd dit jaar gehuldigd voor zijn 
50-jarig jubileum binnen de kerkmuziek. Zoals jullie zien een 
schat aan ervaring. Ook de overige leden van het koor zijn 



16									De	Gabriël			•		Kerstmis	2018

voor het grootste deel al lange tijd bij het koor. Dat houdt in 
dat de gemiddelde leeftijd met de jaren ook flink is gestegen. 
Met als hoogste leeftijd 92 (!) en de jongste is 64. 

We zingen missen en liederen in het Latijn, Nederlands en 
verschillende andere talen tot Russisch aan toe. We zijn 
naarstig op zoek naar mannenstemmen maar vrouwen zijn 
natuurlijk	ook	van	harte	welkom.	Kom		vrijblijvend	een	keer	
langs op onze repetitie donderdags van 19.30 tot 21.30 uur 
in	de	Oswalduskerk.	Koffiepauze	hebben	we	ook,	waar	we	
gezellig bijkletsen met meestal iets lekkers erbij. Op vrije 
zondagen zingen we soms in het Slingeland ziekenhuis of in 
Den Ooiman. 

In de zomer plannen we altijd een dagje uit op een zondag, 
vroeger op de fiets, tegenwoordig steeds vaker met auto‘s. 
We zongen dan ergens in de buurt als gastkoor een viering en 
daarna ondernemen we een activiteit (museum/boottochtje/
golfen) en eten ergens wat. Ook vieren we natuurlijk het 
jaarlijkse Caecilafeest.

Voor verdere informatie: Frans Gasseling 0314 – 652 167 of 
Franci	Kock	0314	–	651	552.

Pancratiuskoor ‘s-Heerenberg
Het St. Pancratiuskoor is in 1970 opgericht, en is een 
samenvoeging van het toenmalige mannenkoor en 
het bruidskoor. De dames verzorgden in die tijd de 
huwelijksmissen en de mannen de uitvaartdiensten en 
de weekendvieringen. Momenteel telt ons koor 33 leden, 
onderverdeeld in 14 sopranen, 9 alten, 5 tenoren en 5 bassen. 
Buiten de reguliere vieringen in de weekeinden,  verzorgen 
wij natuurlijk de rouw- en trouwdiensten. Ons repertoire is 
afwisselend en bestaat uit Latijnse/Nederlandse missen en 
gezangen, maar ook Engelse en Duitse liederen zingen wij 
graag.

Per	1	november	2018	hebben	we	een	nieuwe	dirigent/
organist, de heer Nico Jansen. Hij dirigeert ook het Latijns/
Gregoriaans koor binnen onze parochie Gabriël. Inmiddels zijn 
we aan elkaar gewend en kunnen we prima  samenwerken. 
Nico nam het stokje over van Ans Strik, die meer dan 
20 jaar ons koor heeft gedirigeerd en ons op een goed 
kerkkoorniveau heeft gebracht en gehouden. We zijn een heel 
gezellig koor, maar helaas moeten we constateren dat we te 
weinig mannenstemmen hebben, dus mannen, maar ook de 
dames, heb je zin om mee te zingen in ons koor, kom gerust 
eens een repetitie bij ons langs. U bent van harte welkom! 
Onze repetitieavond is  dinsdag  van 19.30 tot 21.30 uur.

Voorzitter: Jan Loskamp, tel: 06 – 202 37 997 of 
email: jan@loskamp.nl
Secretaris: Thea Tousain, tel: 0314 – 662 624 of 
email: gt.tousain@hetnet.nl

Latijns Gregoriaans Mannenkoor
Het Didamse ‘Latijns Gregoriaans Mannenkoor’ streeft 
ernaar om de mooie Gregoriaanse traditie zo hoog mogelijk 
te houden. Tijdens alle vieringen die het koor opluistert 
zingt het de wisselende Gregoriaanse gezangen van de 
desbetreffende zondag. Tevens zingt het koor een aantal 
meerstemmige Latijnse missen en motetten. Het koor bestaat 
uit circa 17 mannen, dirigent is Nico Jansen. 

Wij vormen samen een zeer hechte groep zangers en staan 
ook open voor een hartelijke verwelkoming van mogelijke 
nieuwe zangers. De repetitieavond is op de woensdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om 
eens, vrijblijvend, een zangavond met ons mee te maken. 
Als het qua temperatuur mogelijk is repeteren wij in de kerk 
in Didam. Als het daarvoor te koud is repeteren wij in de 
Gabriëlzaal van het parochiecentrum.

Voor meer informatie kunt u bellen met dhr. Henk Boerstal 
(voorzitter);	0316	–	223	885.	U	bent	van	harte	welkom!

Different Generations
Het koor Different Generations is opgericht op 22 
november 1993. Wie een rekensommetje maakt komt uit 
op een jubileum van 25 jaar! Deze feestelijke gelegenheid 
hebben we groots gevierd met een speciaal concert in de 
Mariakerk en een heerlijk buffet voor de koorleden. De naam 
Different Generations is afgeleid van volwassenen en hun 
tienerdochters met vriendinnen die ooit samen het koor 
vormden. Momenteel bestaan we uit 30 leden, gedirigeerd 
door Ceciel Blaauw. Achter de piano zit Maria Woerde en 
op de dwarsfluit speelt Monique van Uum. We repeteren 
wekelijks op maandagavond in de Gabrielzaal. Na afloop 
drinken we gezellig koffie en thee met iets lekkers.

Tijdens de lange staat van dienst heeft Different Generations 
vele kerkvieringen opgeluisterd met toepasselijke liedjes. 
Ook hebben we zelfstandig geloofsbelevenissen met 
actuele thema’s verzorgd. Elke decembermaand is de 
agenda gevuld met verzoeken om sfeer onder de mensen 
te brengen met ons gevarieerde kerstprogramma. Naast 
de kerkelijke bezigheden zingt Different Generations een 
repertoire met een keur aan popnummers. Daarmee hebben 
we onder andere een paar keer op de planken in theaters 
gestaan. Bezoek voor meer informatie onze website www.
differentgenerationsdidam.nl.

Different	Generations	wenst	u	een	fijne	Kerst	en	hoopt	dat	u	
ook in 2019 weer van onze zang geniet!
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Sint Martinuskoor Beek / Loerbeek
Uit het archiefmateriaal kwam ik tot de ontdekking dat het 
jongenskoor en een herenkoor is opgericht door wijlen 
meester Vermeulen. Hij was de eerste dirigent en gaf 
muziek onderwijs aan de koorleden. De eerste statuten zijn 
opgetekend in 1946. In 1960 werd het gemengd zangkoor 
‘Con A More’ opgeheven en enkele dames van dit koor 
wilden toch blijven zingen en zo ontstond het dameskoor 
van onze kerk. Later ging men samen met het herenkoor en 
zo ontstond het gemengd koor van de St. Martinusparochie 
Beek/Loerbeek. Door de jaren heen heeft het koor onder 
leiding gestaan van verschillende dirigenten. Momenteel 
bestaat	het	koor	uit	8	bassen,	8	tenoren,	8	sopranen	en	8	
alten onder leiding van onze vaste dirigent Ton de Waal en 
waarnemend dirigent Jan Holland. 

Vanaf de herstructurering zingen wij in alle kerken van de 
parochie Gabriël. Ook bij vieringen in verpleeg-, bejaarden- 
en ziekenhuizen laten wij graag onze stem horen. Gezien 
de hogere leeftijden van onze leden zijn velen dan ook al 
onderscheiden met een kerkelijke onderscheiding van de 
St. Gregoriusvereniging van het Aartsbisdom te Utrecht 
vanwege hun verdiensten op kerkelijk zanggebied. Met alle 
veranderingen van nu en voor de toekomst hopen we toch 
nog een langere periode te kunnen zingen en mede invulling 
te kunnen geven met onze mooie zang.

Cantare per Dio
Ons koor heet ‘Cantare per Dio’ (Zingen voor God). Wij zijn een 
kerkkoor dat is ontstaan uit twee koren (het ‘Gemengd koor 
Nieuw Wehl’ en het ‘Martinuskoor Wehl’) die zich in maart 
2018	hebben	samengevoegd	tot	één	koor.	Ons	repertoire	
is heel gevarieerd. We zingen voornamelijk vierstemmige 
missen en liederen, maar ook éénstemmige. Latijnse, en 
enkele Gregoriaanse, maar ook Nederlandstalige. Naast 
traditionele liederen en missen, richten wij ons ook op de 
missen en liederen die nieuw uitgebracht worden, of vanuit 
andere landen ons bereiken (uit Iona, Taizé). Ons koor bestaat 
nu	uit	39	leden;	13	heren	en	26	dames.	Onze	repetitieavond	is	
op de donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in de Martinuskerk 
in Wehl.

De locatie waar we zingen is nu nog vooral in de Martinuskerk 
van Wehl. Daarnaast zingen we ook  in de andere kerken 
die deel uitmaken van de parochie Gabriël. Op uitnodiging 
zingen we ook in Oldershove in Wehl, het Beatrixcentrum 
Wehl, het Slingerland Ziekenhuis  in Doetinchem en Den 
Ooiman in Doetinchem. De uitvaartvieringen in de kerken van 
Wehl en Nieuw Wehl worden ook door ons gezongen.

We zijn een actief koor dat graag wil zingen en dit met veel 
plezier en inzet doet. Naast het feit dat we heel hard werken 
om een nieuw repertoire op te bouwen hebben we ook heel 

veel lol en heerst er een gezellige sfeer binnen het koor. 
Het koor staat onder deskundige leiding van Regina Witte-
Koppen	en	Monique	Bakema-Volman.

Kinderkoor Sam Sam
Sam Sam is een heel gezellig kinderkoor, waar kinderen 
vanaf 7 jaar verschillende soorten liedjes zingen, van kerkelijk 
repertoire	tot	Kinderen	voor	Kinderen.	Sam	Sam	is	het	enige	
kinderkoor in de regio en telt momenteel 12 enthousiaste 
leden, afkomstig uit Nieuw-Dijk, Didam en ’s- Heerenberg. 
Het koor oefent regelmatig op dinsdagmiddag in Nieuw-Dijk 
onder begeleiding van dirigent Maike Hieltjes. In de pauzes 
is er tijd om iets te knutselen voor een viering of om lekker te 
spelen. 

Een paar keer per jaar treedt het koor op bij familievieringen 
in Didam, of bij speciale vieringen, zoals carnaval, Sint 
Maarten	en	Kerst.	Bij	de	kerstviering	speelt	Sam	Sam	
soms ook een rol bij het vertellen van het kerstverhaal, 
zo schitterden de koorleden vorig jaar in een filmpje dat 
getoond	werd	in	de	viering!	Kinderen	die	eens	willen	
komen kijken bij Sam Sam zijn van harte welkom! Er wordt 
geoefend in de pastorie in Nieuw-Dijk, op dinsdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur. Interesse om te komen kijken of 
meer weten over Sam Sam? Stuur dan even een mailtje naar 
kinderkoorsamsam@gmail.com.
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Hoop voor moeder en kind
Adventsactie 2018

MOV

Wie moeder wordt, weet dat je leven daarmee wezenlijk ver-
andert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je 
deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis 
zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen 
hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. 
Hoop dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net 
als destijds die kleine baby in Bethlehem… Adventsactie zet 
in	2018	vier	bijzondere	projecten	in	het	Licht	van	advent:	ze	
koesteren alle vier moeders en kinderen. Opleiding, micro-
krediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina 
Faso. Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina 
Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans 
op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, 
(seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de congre-
gatie OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan 
de allerarmste vrouwen en hun kinderen. Zij hebben een 
opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool 
en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen 
krijgen hier bescherming, psychische hulp en een oplei-
ding. In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie 
opgezet. Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk 
Afrika;	ruim	65	procent	van	de	negentien	miljoen	inwoners	
leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks 
natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid. De 
aids-epidemie heeft de toch al slechte economische situatie 
dramatisch verergerd.

Netwerk van naaiateliers voor jonge moeders 
In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek 
Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 
jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en 
schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel 
vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen 
te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. 

Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de 
welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in ex-
treme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, 
de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Vaak 
zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld 
of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. U kunt 
bijdragen via de collecte in de kerk in het weekend van 15 
en 16 december aanstaande of door uw gift te storten op 
nr.	NL89INGB0653100000	ten	name	van	Adventsactie,	Den	
Haag.

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

Bezoek Sant’Egidio 
gemeenschap in Amsterdam

Jongeren

Op 24 oktober jongstleden hebben een aantal jongeren van 
Impulz een bezoek gebracht aan de Sant‘Egidio gemeen-
schap in Amsterdam. Een verslag:  Dinsdag 23 oktober zijn 
wij bij Sant’Egidio in Amsterdam geweest. Ik wist niet goed 
wat ik kon verwachten, ook al ben ik vijf jaar geleden ook bij 
Sant’Egidio in Antwerpen geweest. Wat ik me vooral herin-
nerde was dat de mensen ontzettend blij waren met een 
warme maaltijd, maar dat ik  het moeilijk vond om contact 
met de dak- en thuislozen te maken. Een aantal levensjaren 
verder ging dit een stuk makkelijker, vooral omdat ik in de 
‘hal’ zat waar mensen konden wachten tot er weer plek vrij 
was aan tafel om te eten. Om eerlijk te zijn, was ik best wel 
bevooroordeeld. Deze mensen waren zielig, want ze konden 
niet eens een warme maaltijd betalen, ze zien er vaak on-
verzorgd uit en hebben niet eens veel meer dan een plastic 
tasje aan spullen bij zich. In de gesprekken die ik met deze 
mensen had, kwam vooral naar voren dat ze absoluut niet 
zielig zijn en ook niet zielig gevonden willen worden. Het is 
niet altijd een bewuste keuze om dak- of thuisloos te zijn of 
in armoede te leven, maar sommigen zijn, op hun manier, 
gelukkig. Enkelen vinden het prima zo, vooral omdat ze geen 
verplichtingen hebben door op deze manier te leven. Niet 
voor iedereen is het een bewuste keuze om op zo’n manier te 

leven, maar het had mij ook kunnen overkomen. Het gaf mij 
een besef van hoe goed ik het voor elkaar heb met mijn fa-
milie en sociale kring. Maar ook dat spullen er niet toe doen, 
maar vooral de mensen om je heen belangrijk zijn, waarbij 
ook échte gesprekken gevoerd kunnen worden.

Het was een intensieve maar zinvolle 
middag en avond. Naast diepe ge-
sprekken, heb ik ook leuke gesprekken 
gehad! De mensen waren oprecht ge-

interesseerd in ons en waarom wij dit doen. Ik heb me weer 
gerealiseerd hoe dankbaar ik ben voor alles wat ik wél heb!

Iris

De eerstvolgende activiteiten van Impulz
•	 Bid en eet met de kardinaal op vrijdag 7 december in de  
 Martinuskerk te Gaanderen. Inloop vanaf 16.30 uur, vesper  
 om 17.00 uur en aansluitend samen eten met de kardinaal.
•	 Nieuwjaarsborrel	op	zondag	20	januari	2019	met	
 gastspreker John Mary Jesus van de broeders van Sint Jan,  
 aanbidding en aansluitend samen eten. Locatie Didam
Groetjes, Impulz
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Warm Winterconcert ‘s-Heerenberg

Ettens Mannenkoor 

Het is al weer 5 jaar 
geleden dat het 
Ettens Mannenkoor 
in ‘s-Heerenberg  
is geweest voor 
een concert. Maar 
vrijdag 14 decem-
ber willen wij u 
weer verrassen 
met een gewel-
dig concert. Het 

concert zal voornamelijk in het teken van sfeer en variatie 
staan. De gebronsde en robuuste klanken van het koor, maar 

‘s-Heerenberg / Lengel /Stokkum / Zeddam

Zeddam 

Zeddam 

Gezinsviering Kerstavond

Op	maandag	24	december	2018	is	er	om	17.00	uur	een	viering	voor	het	hele	gezin	in	de	st.	Os-
walduskerk	te	Zeddam.	We	kijken	en	luisteren	naar	het	Kerstverhaal	en	zullen	samen	zingen	en	
bidden. We hopen jullie allemaal te zien! Namens de werkgroep gezinsvieringen Zeddam

Oswalduskerk Zeddam 
Kinderkerstfeest

Zondag 16 december organiseren de geloofskern St. Oswaldus 
en de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg/Zeddam samen 
het  kinderkerstfeest. Het aloude kerstverhaal in een nieuw jasje! 
In een sprookjesachtige sfeer gaan we, samen met de ‘koning’ 
op zoek naar het goede kerstverhaal. Daarbij krijgt de koning 
hulp	van	het	kinderkoor	Sam	Sam,	de	drumband	XS	van	KnA,	de	
musicalgroep van Vaye musicaltheater, jeugdtoneel van Dancin, 
optreden van Leonie en Louis, zelfs een echte engel,  aangevuld 
met prachtige licht effecten. Dit alles voor en door kinderen ge-
bracht. Natuurlijk zijn ouders, opa’s en oma’s ook van harte wel-
kom. Na afloop napraten met een glaasje glühwein voor de volwassenen en heerlijke chocolademelk voor de kinderen. Iedereen 
is	van	harte	welkom	om	op	deze	manier,	een	week	voor	Kerstmis,	al	in	kerstsfeer	te	komen.		Zondag	16	december	2018,	aanvang	
18.30	uur,	kerk	open	vanaf	18.15	uur,	eindtijd	ca.	19.30	uur.

ook het intieme geluid van de mannen, smelten samen in de 
prachtige akoestiek van de Pancratiuskerk. Wij nemen U mee 
met	warme	sfeermuziek	voor	de	koude	dagen	naar	Kerst.	Al	
met al zal deze mix van het mannenkoor, met eigen soliste 
(Armanda ten Brinke), een overweldigende indruk op u ma-
ken. U zult de bekende kerstliederen horen, maar zult u ook 
werken horen die niet zozeer kerstliederen zijn, maar zeker zo 
goed in het, zorgvuldig samengestelde, programma van Nick 
Moritz	passen.	Kaarten	kosten	€	10,-	per	stuk	(	inclusief	kof-
fie/thee in de pauze)  en zijn verkrijgbaar in ’s-Heerenberg bij 
Slijterij Bosch, Sociëteiten de vriendschap , VVV ‘s-Heerenberg 
en via www.ettensmannenkoor.nl. Aanvang is 20.00 uur, de 
kerk is open vanaf 19.30 uur.

Kindje wiegen

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

Kerstconcert Amicitia Loil

Bezichtiging kerststal 
Didam
Op	eerste	en	tweede	Kerstdag	is	de	Mariakerk	open	van	14.00	uur	tot	16.00	uur	om	de	
kerststal te bekijken en een kaarsje op te steken, en voor de kinderen is er iets lekkers. 
Ieder	jaar	wordt	de	Kerststal	met	veel	zorg	opgezet,	telkens	weer	anders.	Het	is	ook	dit	
jaar zeker weer de moeite waard! U bent van harte welkom.

Op zaterdag 15 december zal er in de kerk van Loil een jubileum / kerstconcert plaats vinden door Amicitia.  
Aanvang concert is 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur.

Uitnodiging! Vrijwilligers geloofskern Didam
Zaterdag 16 februari 2019 wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden voor alle vrijwilligers van de geloofskern 
H. Martinus - Maria te Didam. De avond begint met een viering om 19.00 uur in de Mariakerk. Na de viering wordt de 
avond voortgezet in zalencentrum ‘Jan & Jan’.
Tijdens deze avond willen wij alle vrijwilligers die gestopt zijn met hun werkzaamheden bedanken voor hun inzet in 
onze geloofskern. Alle vrijwilligers en hun partners worden hierbij alvast van harte uitgenodigd.

Kerstmis Loil 2018

Op donderdagavond  20 december om 19.00 uur is er in de Loilse kerk een bijzondere viering. 
Namelijk alle kinderen van Daltonbasisschool Sint Jozef uit Loil nodigen u uit om samen kerst te vieren! 
Het belooft een mooie, warme viering te worden waarin we ook nog eens samenwerken met onder 
andere	Sjanté!	en	Amicitia.	Ben	je	benieuwd?	Iedereen	is	welkom!		Kerst	vier	je	samen,	dus	neem	je	hele	
familie mee!

Werkgroep Gezinsvieringen en 
Daltonbasisschool Sint Jozef Loil

Vieren jullie met ons mee?

Tweede kerstdag, 15.00 uur Zeddam
Kerstconcert harmonie KnA

Op	tweede	kerstdag	zal	het	traditionele	kerstconcert	van	harmonie	KnA	weer	plaatsvinden.	Onze	
muziekcommissie en dirigent Boris Jansen hebben weer een mooi muzikaal programma samenge-
steld.	Naast	KnA	hebben	we	dit	jaar	koor	’t	Ni-je	Geluud	uit	Braamt	uitgenodigd	om	samen	met	ons	dit	
kerstconcert te verzorgen. Het koor bestaat uit 16 leden waaronder een combo met toetsen, dwarsfluit, 
klarinet, gitaar en drum. ‘t Ni-je Geluud bestaan dit jaar 25 jaar. Het koor wordt al 19 jaar geleid door 
Rob Baas. Hun repertoire is divers, van pop tot Afrikaanse muziek. Wij verheugen ons om samen met 
koor ’t Ni-je Geluud’ dit concert te verzorgen. Het concert begint om 15.00 uur in de St. Oswalduskerk 
te Zeddam. De kerk is vanaf 14.30 uur open en zoals u van ons gewend bent is dit kerstconcert gratis.
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Beek / Didam / Loil / Nieuw-Dijk

In Memoriam
Op 26 september moesten wij afscheid nemen van ons zeer gewaardeerd trouwe koorlid mevrouw Annie Gerritsen-Jan-
sen, voor ons gewoon Annie van Hentje Gerritsen. Zij is ruim 55 jaar lid geweest van het St. Martinuskoor Beek/Loerbeek. 
Zij was er altijd! Bij alle repetities, rouw-, trouw- en weekendvieringen. Na een gezongen uitvaartviering op maandag 1 
oktober hebben we haar uitgeleide gedaan onder het zingen van het toepasselijke ‘In Paradisum’ en haar te ruste gelegd 
bij haar overleden man op het parochiekerkhof van Beek. Dat zij moge ruste in vrede.

Dirigenten en medekoorleden van het St. Martinuskoor Beek/Loerbeek

Kindje wiegen in Loil

Acolieten/misdienaarsuitje Loil 2018

Oproep voor zangers 

Bezichtiging kerststal 
Didam

Op	2e	Kerstdag	is	er	kindje	wiegen	in	de	kerk	van	Loil.	De	kerk	is	open	van	14.00	tot	17.00	uur.	U	bent	allen	van	harte	welkom!

28	oktober	was	het	weer	zo	ver,	het	acolieten/misdienaars	
uitje. Nu de kerk in Loil sluit en wij allemaal stoppen, was dit 
de allerlaatste keer.  Dit keer een bijzonder feit, Jeroen was op 
tijd! Ook dit jaar was het weer een verrassing waar het uitje 
naar toe ging. Via een mooie toeristische route kwamen we 
bij Hellendoorn uit. Jan en Joke hadden een mooi plekje eer-
ste rang op het terras uitgezocht. Ze zaten hier heerlijk warm 
onder een dekentje met een goed gevulde tas lekkernijen. 
Samen met de hele groep zijn we het park minstens 10 keer 
rond geweest. In dit Halloweenweekend durfde zelf de heks 
met ons op de jaarlijkse groepsfoto. Echte waaghalzen waren 
de meiden, zij riskeerde een nat pak op deze frisse dag in de 
boomstammen. Als afsluiting van deze dag zijn we met zijn 
allen naar de Chinees in Didam geweest. Maar de grootse 
helden zijn Jan, Joke en Jeroen. Ze zijn toch al die jaren met 
ons op stap geweest, ze hadden het weer perfect geregeld, 
bedankt daarvoor! Jan, Joke en Jeroen als jullie ons missen 
wij willen volgend jaar best nog een dagje met jullie uit.

Groetjes,
Sam, Rik, Mila, Bart, Victor, Alexandra, Twan en Maud

voor afscheidsviering in de kerk van Loil
Zondag 12 mei 2019 is de allerlaatste viering in de kerk van Loil. Op 24 november 1910 is de kerk ingewijd en na bijna 109 jaar zal 
de kerk aan de eredienst onttrokken worden, een pijnlijke maar onvermijdelijke gebeurtenis. Bij deze doen we een oproep aan 
iedereen, die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met de kerk in Loil. Het zou geweldig zijn als we voor deze bijzonde-
re gelegenheid een groot koor kunnen samenstellen. Wij zouden het fantastisch vinden om met zoveel mogelijk (oud)koorleden, 
jong en oud, te kunnen zingen tijdens deze viering. 

Lijkt het je leuk om mee te zingen, ook als je nog niet eerder bij een koor hebt gezongen, geef je dan op bij Ria Beursken, tel. 
0316 – 225 792 of via email: ria.sjaak@hotmail.com. Deel deze oproep, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken!
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Familieberichten tot en met 9 november

Beek
Overleden
Henk	Kok		77	jr.,	Stillewaldweg5
Jo	Tönissen		98	jr.,	St.	Gertrudes	app.	41
Hendrik Stienissen  91 jr., St. Jansgildestraat 50b
Doortje Tomassen- van Vuuren  79 jr., Ludgerusstraat 43-4
Stien de Winkel- te Boekhorst  97 jr., Schavenweide
Annie	Gerritsen-	Jansen	89jr.,	St.	Martinusstraat	10a
Bernardo	de	Ruiter		58	jr.,	St.	Martinusstraat	23
Rietje Hendriksen  73 jr., Landweg 13 Warnsveld

Didam
Gedoopt
Levi Jansen, Meeuwstraat 45
Brenn Vierwind, Röntgenstraat 19
Noud Scheerder, Luynhorststraat 17
Elena Ajdinov, Wilgenhoek 122 Zevenaar
Marco Janssen, Schweitzerstraat 10
Britt en Fabiënne Aaldering, Spoorsraat 34
Hugo Lammers, Lupinestraat 5

Overleden
Theo Vierwind  77 jr., Sperwerstraat 36

Annie Boers-Linnenbank  75 jr., Waverlo
Hent	Peters		87	jr.,	’t	Slag	1
Antoon	Looman		86	jr.,	Waverlo	32
Jan	Rooymans		88	jr.,	Odahof	13
Gerrie	Kaal		77	jr.,	Panhuis	43
Jan Jansen  79 jr., Akkerstraat 9
Hemmie	Hendriksen		84	jr.,	Breideweg	9
Thea	Joling-	Stinissen		86	jr.,	Lockhorststraat	40
Annie Ansems- Arling  92 jr., Schoolstraat 5-14
Lida Hertog- Hoekstra  92 jr., Waverlo 45
Jeanette	Mijnheere-	Berendsen	57	jr.,	Lange	Klauwenhof	5
Riet Baltus- Seegers  92 jr., Molenstraat 42 Zevenaar
Fien	van	Vuuren-	van	de	Pavert		86	jr.,	Woerdstraat	4
Ben	Bolk		78	jr.,	Maalstoel	3
Anneke	Teunissen		89	jr.,	Crocusstraat	13

Loil
Overleden
Gerda	Gepkens-	Lamers	78	jr.,	Weemstraat	80
Mineke Goossen- Linneman  92 jr., Tesma 10

Nieuw-Dijk
Getrouwd
Edo Melissen en Sharon Beursken, Melderstraat 23d

Braamt  /Kilder / Nieuw Wehl / Wehl

Adventsviering Wehl
Zang door Projectkoor

Zaterdag	8	december	zingt	het	Projectkoor	onder	leiding	van	Ans	Kolenbrander	tijdens	de	adventsvie-
ring. Elk winterseizoen komt dit koor bij elkaar om 4-stemmig à capella repertoire te oefenen, uit allerlei 
landen en verschillende eeuwen. Dit jaar zijn we ook voorzichtig begonnen met enkele korte gregoriaanse 
gezangen, onder andere  een antifoon ‘Ave Maria’, de prachtige hymne: ’Ave Maris Stella’ en natuurlijk het 
‘Rorate caeli’. Voor ons een hele uitdaging, enkel een half uurtje in de week oefenen weegt niet op tegen 5 
keer per dag samen zingen, zoals de kloosterlingen deden!  We hopen toch, ondanks deze beperking, een 
verstillend en meditatief uur mee te maken, waarin pastor Ben Aarsen voor zal gaan in de eucharistie.

Afscheid geestelijk verzorger Elver Anne Pier van der Meulen
Sinds mei 2011 ben ik met veel plezier verbonden aan Elver als geestelijk verzorger. Binnenkort zal 
hier echter verandering in komen, omdat ik begin december zal vertrekken bij Elver en aangesteld 
zal gaan worden als geestelijk verzorger bij defensie. Ik verheug me op deze nieuwe uitdagende 
functie, omdat ik het idee heb van betekenis te kunnen zijn voor militairen door met hen op te trek-
ken en naar hun verhalen te luisteren. Als geestelijk verzorger bij defensie ben je een aanspreek-
punt voor vragen rondom zingeving evenals vertrouwenspersoon voor militairen. Dat ik op dit 
moment bij defensie heb gesolliciteerd, heeft vooral te maken met de levensfase waarin ik nu zit. 
Eind dit jaar word ik vijftig en onze kinderen zijn jongvolwassen, waardoor ik nu meer vrijheid voel 

om ook van huis te gaan. Als geestelijk verzorger bij defensie ga je namelijk ook mee op missie en kun je voor langere tijd van 
huis zijn. In de loop der jaren zijn er mooie, waardevolle contacten opgebouwd tussen de geloofsgemeenschap Nieuw Wehl en 
Elver. We hielden onze maandelijkse vieringen in de kerk en hebben gezamenlijke Palmpasen-vieringen georganiseerd. Daar-
naast vond een behoorlijk aantal uitvaartdiensten van overledenen uit onze instelling plaats vanuit de kerk. Ook is enkele jaren 
geleden de kerk vernieuwd door de banken uit de kerk te halen en stoelen te plaatsen met het oog op de bewoners van Elver. Ik 
dank iedereen voor de plezierige samenwerking en voor de goede contacten en wens u/jullie het allerbeste.  Mijn afscheidsre-
ceptie zal zijn op dinsdag 4 december vanaf 16.30 tot ca. 17.30 uur. U bent van harte welkom bij dit afscheid. Plaats: Banningshof. 

Anne Pier van der Meulen

Mooie, waardevolle contacten
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Een	update

Bijna iedereen kan tegenwoordig aardig overweg met 
de computer. Hierbij worden we geholpen doordat er 
regelmatig updates worden geïnstalleerd. Deze zorgen 
voor meer veiligheid en ook gaan de programma’s er 
beter door draaien. Misschien is het een idee dat ook 
onze kerk een update ontvangt. Ik dacht hieraan toen 
laatst tijdens het interlandweekend de voetbalwereld 
een update kreeg. De hoofdsponsor van het Nederlands 
elftal, de bank met de oranje leeuw in haar logo, had 
zendtijd gekocht rond de wedstrijden om het voetbal 
aan te prijzen met aandacht voor jeugdvoetbal en 
vrouwenelftallen. Deze bank was de laatste tijd veel in 
het nieuws met topsalarissen en een megaboete voor 
witwaspraktijken, maar toch kwamen ze met deze opste-
ker op de beeldbuis.

Ook onze kerk is vaak op een negatieve wijze in het 
nieuws . Vooral het misbruik wordt veelvuldig naar voren 
gehaald. Natuurlijk vervult het ook alle kerkgangers 
met een soort van plaatsvervangende schaamte, maar 
anderzijds is het ook iets dat in de hele maatschap-
pij voorkomt. Daarom vind ik het nogal hypocriet dat 
bijvoorbeeld de fractieleider van de VVD openlijk zijn lid-
maatschap van de katholieke kerk opzegt, terwijl hij wel 
weet dat dit misbruik ook in zijn partij voorkomt. Hier is 
van toepassing Mattheus 7( het verhaal over de splinter 
en de balk). Maar goed, het zou voor onze kerk van grote 
waarde zijn als er eens een positief verhaal rond zou 
gaan. De laatste onderzoeken geven immers in grote 
lijnen aan dat het geloof aardig stabiel blijft, maar dat de 
kerk als instituut steeds minder wordt gewaardeerd, met 
veel sluitingen van kerken als gevolg. 

Terugdenkend aan vroeger voel ik nog het langdurig 
zitten op harde kerkbanken als tijdens de zondagsmis 
een brief van de bisschoppen, (een herderlijk schrijven 
genoemd) werd voorgelezen. De laatste jaren mis ik dat 
wel. Een interview met de aartsbisschop over de kerk-
sluitingen	kan	daar	niet	tegenop.	Kortom,	een	positief	
verhaal over onze katholieke kerk zou denk ik door veel 
parochianen worden gewaardeerd!

U allen wens ik hierbij goede kerstdagen en een voor-
spoedige jaarwisseling!

groeten,
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Kerst met Elver
Het thema van kerst op Elver is dit jaar ‘Samen delen’. In de 
kerk zullen er in het kader van dit thema vier kerstdiensten 
gehouden worden op woensdag 19 december om 17.00 uur, 
17.45	uur,	18.30	uur	en	19.15	uur.	Voor	mensen	met	een	ern-
stige beperking worden er belevingsdiensten georganiseerd 
in de Opmaat, de voormalige basisschool van Nieuw Wehl. 
Vanwege het vertrek van geestelijk verzorger Anne Pier van 
der Meulen naar defensie, zal Thea Rensen voorgaan in de 
vier kerstvieringen in de kerk. Aansluitend op de vieringen is 
er in de tuin van Elver een belevingstocht georganiseerd voor 
bewoners, verwanten en belangstellenden. Eindpunt van de 
tocht is Banninghof waar iets gedronken kan worden.

Bezichtiging
kerststal
Nieuw Wehl
De	kerk	in	Nieuw	Wehl	is	op	eerste	én	op	tweede	Kerstdag	
van 11.00 uur tot 15.00 uur geopend om de kerststal te 
bezichtigen. 

Derk



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 doordeweekse 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

Pastoraal	team
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
Augustine	van	Ree	- Communicatie

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! 


