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Agenda parochie H. Gabriël

•	 Vastenwandeling
	 Zaterdag 9 maart, 13.30 uur
 Oswalduskerk Zeddam

•	 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
 Zondag 23 juni, 09.30 uur
	 Martinuskerk Wehl
	
•	 Gabriëlbedevaart	Kevelaer
 Woensdag 7 augustus 
 De fietsers en wandelaars vertrekken
 op dinsdag 6 augustus 

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 9 
april 2019. De datum voor het aanleveren van arti-
kelen staat op vrijdag 15 maart 2019. De redactie 
heeft de vrijheid ingezonden stukken taaltech-
nisch aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. 

Gabriël
Aartsengel Gabriël is de engel van de verkon-
diging en de opstanding. Hij brengt de ‘blijde  
boodschap’. Hij brengt het woord van God aan de 
mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws be-
gint. Zijn naam betekent: ‘God is mijn kracht’.

•	 Vormgeving	en	druk
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam

Inhoudsopgave
Nr. 1 -  2019

Op	de	voorpagina:	De kunstenaar-broeder Henri Boe-
laars heeft in opdracht voor en van vele mensen buiten 
de Willibrordsabdij bronzen borstbeelden gemaakt, met 
name veel van kinderen. Daarnaast vervaardigde hij re-
ligieuze kunst, zoals kerstgroepen, en heiligenbeelden 
in hout. Van zijn hand komt ook het beeld van de twee 
monniken die elkaar de vredesgroet geven waarvan een 
vergrote versie op het voorplein van de abdij staat.

In De Gabriël worden regelmatig foto’s geplaatst 
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld. 
Deze foto’s worden naast De Gabriël onder meer ge-
bruikt 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.  
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VoorwoordVoorwoord
Wellicht is het u opgevallen… Voor u ligt een ver-
nieuwd parochieblad De Gabriël. Het zijn in som-
mige gevallen details die we hebben aangepast, 
maar we vinden het beter passen bij deze tijden. 
Het belangrijkste is dat we het beter vinden passen 
wie wij als parochie De Gabriël willen zijn. Warm en 
betrokken met verdieping in geloof. En daarnaast 
met een energieke en enthousiaste uitstraling. Ik 
hoop dat u dit herkent in deze De Gabriël.

U zult uw weg zeker vinden door deze pagina’s 
heen. In het eerste gedeelte vindt u algemeen 
parochienieuws en artikelen van algemene aard. In 
het tweede gedeelte plaatsen we het nieuws van-
uit de geloofskernen. We hebben de geloofskernen 
uitgenodigd om ons informatie toe te sturen die 
betrekking hebben op kerk en de geloofsgemeen-
schap. Dit willen we doen door in elke geloofskern 
een correspondent te hebben die ons voorziet 
van deze lokale informatie. Op pagina vier leest u 
hiervoor een oproep. Als redactie zijn wij er van 
overtuigd dat er in elke uitgave van De Gabriël wel 
iets vanuit elke geloofskern te vertellen is. 

Daarnaast willen we de artikelen meer onder-
brengen in rubrieken zodat u makkelijker herkent 
waar het artikel betrekking op heeft. Denkt u 
hierbij aan rubrieken als ‘Pelgrimage’, ‘Gabriëlpraot’, 
‘Gabriël doet!’, etc. U vindt vast uw weg, daar 
zijn we van overtuigd. Toch kan het zijn dat u 
wat mist of dat u een andere opmerking voor 
ons heeft rondom De Gabriël. Laat het ons via 
parochieblad@parochiegabriel.nl weten! 
Wij zullen uw opmerking met interesse lezen en 
er eventueel actie op ondernemen. Samen werken 
we zo verder aan de informatievoorziening en 
dat doen we graag!

Om actueel te zijn en te blijven zal De Gabriël dit 
jaar zes keer verschijnen. In principe komen we om 
de twee maanden uit en waar nodig passen we de 
uitgiftedatum aan rond de kerkelijke  hoogtijda-
gen. Ik wens u, mede namens de overige redactie-
leden, veel leesplezier toe!

Augustine van Ree
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Correspondenten gezocht!

In de vernieuwde De Gabriël is er voor alle 11 geloofskernen ruimte om te schrijven over allerlei dingen die voor 

de parochiaan in uw geloofskern belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan Carnavalsvieringen, processie, Schutters-

feesten, de lokale Actie Kerkbalans, maar ook aan personalia van overleden parochianen of misintenties. Deze 

informatie kan het beste worden gegeven door iemand uit de eigen geloofskern. U weet immers wat er speelt in 

uw geloofskern!

Daarom zijn wij op zoek naar correspondenten uit de geloofskernen. Vindt u het leuk om te schrijven over uw 

geloofskern of parochianen te interviewen of aan te sporen wat te schrijven? Dan zoeken wij u! U verzamelt voor 

elke uitgave van De Gabriël de informatie vanuit uw geloofskern en u geeft dit door aan de redactie. De redactie 

verzorgt verder de vormgeving van de artikelen. 

Meer informatie of aanmelden kan bij Augustine van Ree via parochieblad@parochiegabriel.nl.

Schrijf over uw geloofskern!

Parochieblad De Gabriël

De redactie van De Gabriël is op zoek naar redactieleden die het leuk vinden om het vernieuwde gezicht van ons mooie parochieblad verder vorm te geven. Vind jij het leuk om met taal en afbeeldingen bezig te zijn? Check je graag teksten op schrijfwijze en vind je het leuk deze een plek te geven in een uitgave van De Gabriël? Dan zouden wij het ontzettend leuk vinden als je de redactie komt versterken. 
Ook mensen die het leuk vinden om zelf artikeltjes te schrijven, of mensen die in onze parochie anderen willen ‘interviewen’ of collega-schrijvers willen aansporen om stukjes aan te leveren zijn van harte welkom! Voor elke uitgave van De Gabriël komen we twee keer bijeen. We ontmoeten elkaar dus 12 keer per jaar.  
Meer informatie of aanmelden kan bij Augustine van Ree via parochieblad@parochiegabriel.nl.

zoekt nieuwe redactieleden

Bestuur parochie H. Gabriël 
is op zoek naar jou!

Binnen het parochiebestuur H. Gabriël zijn momenteel de functies van vice-voorzitter en penningmeester 

vacant. Daarnaast komt op korte termijn ook de portefeuille gebouwenbeheer vacant. Wil een parochie in deze 

woelige tijden haar primaire taken op een verantwoorde en toekomstgerichte wijze kunnen blijven uitvoeren, 

dan is willen en kunnen meedenken over het functioneren van de katholieke parochie van groot belang.

De vragen en verantwoordelijkheden die terecht komen bij het parochiebestuur zijn zeer boeiend te noemen, 

soms complex en soms ook emotioneel beladen. Maar door de saamhorigheid binnen het bestuur worden de 

beslissingen altijd gemeenschappelijk genomen. 

Ben jij geïnteresseerd?

Wil jij je steentje bijdrage binnen het parochiebestuur? 

Wil je een tijdje je verantwoordelijkheid nemen in onze parochie? 

Neem dan contact met ons op en na een inwerkperiode kun je je oprechte keuze maken. Je kunt contact opnemen 

met de secretaris van het parochiebestuur, Sandra Bergevoet, telefoonnummer: 0316 – 531 177 of e-mail: 

sandra.bergevoet@live.nl of met pastoor Jurgen Jansen, voorzitter van het parochiebestuur H. Gabriël, e-mail: 

j.jansen@parochiegabriel.nl



Elk jaar is het weer aan de orde. Dat het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël met een aantal mensen 
die in dienst zijn van de parochie en al de pastores, een ontmoeting hebben met een bestuurslid en de pastoor 
voor een zogenaamd functioneringsgesprek. 

o ook ik als pastoor zijnde, met vicaris Pauw 
van ons vicariaat Arnhem. Deze gesprekken zijn 
openhartig en eerlijk. Het is een goede gelegen-
heid om je eigen functioneren eens onder de 

loep te nemen. Hoe is het je vergaan? Welke rol je hebt 
gespeeld? Waar liggen voor het komende jaar je doel-
stellingen en ambities? Het zal niemand verbazen dat ik 
het als een intens en moeilijk jaar heb ervaren. Ik voelde 
dat soms letterlijk aan mijn lichaam. Maar wie zal het zo 
niet hebben ervaren? Een ieder die zich betrokken weet, 
en nog voelt, zal het een intens jaar hebben gevonden in 
de parochie, in de eigen geloofskern. Daar zal een ieder 
ook zijn eigen houding in hebben genomen. 

Geluk 
En toch kan ik zeggen dat ik nog steeds zielsgelukkig 
ben met het priesterschap, met het pastoor mogen zijn, 
met herder mogen zijn. Het geluk en de vreugde van 
mijn levenskeuze vind ik nog steeds in mijn dagelijks 
leven. Je maakt de mooiste dingen mee. Vaak in de vei-
ligheid van de vertrouwelijkheid. In de wandelgangen. In 
het gedeelde geloof. In een hartelijk woord. De mooiste 
dingen die we meemaken, die zijn niet voor het grote 
publiek. Zo zal de vrijwilliger voor de avondwake- en 
uitvaartliturgie in de goede contacten met de familie dit 
herkennen. Zo zal een lid van de bezoekersgroep in de 
geloofskernen dit kunnen beamen. Zo zullen de men-
sen op de lokale secretariaten de vertrouwelijkheid van 
medeparochianen koesteren. En zo zijn er veel goede 
en gezegende  momenten. Ik moet spontaan denken 
aan een Schriftwoord; “ik vind geen geluk buiten U” 
(woorden uit psalm 16). Het zijn die netwerken in al onze 

Pastoraal woord Pastoraal woord 

Functioneringsgesprek

geloofskernen waar op heel kleine schaal betrokken-
heid kan worden gegeven. Waar ons geloof in de praktijk 
gestalte krijgt. En met deze netwerken willen we, samen 
met u, blijven investeren. 

Zegeningen 
Het is een kunst en een geschenk om in onze parochie 
elke dag te proberen te staan aan de kant van de zege-
ningen. Het is heel gemakkelijk alleen aan de kant van 
de zorgen te staan, van de kwetsbaarheid, aan de kant 
van je persoonlijke teleurstellingen. Het is een kunst aan 
de kant van de zegeningen te gaan staan. Oók in onze 
parochie H. Gabriël. Die momenten en mensen te zoeken 
die in alle realiteit het geloof met je delen. Het is een 
kunst om je vrijwilligerswerk of je werk als pastor bij die 
netwerken in te zetten, te ondersteunen of zelfs te initië-
ren, gericht op de toekomst. Op de dag van morgen, op 
de parochie van morgen. Dat is geen gemakkelijke weg. 
Maar wel een weg die we, die ik, met vertrouwen gaan! 

Feest
We gaan daarom ook eerst in de komende periode vie-
ren. We zullen lachen en gelukkig zijn zegt de bijbel. Met 
de vele carnavalsverenigingen en de nodige carnavals-
vieringen in de parochie. Om daarna ons te bezinnen op 
de vragen: waar komen we vandaan? Wie willen we zijn 
en waar willen we naar toe? Mooie ‘functioneringsvra-
gen’ voor ons persoonlijk én voor de parochie H. Gabriël. 

Volgend jaar weer een functioneringsgesprek!

Pastoor Jurgen Jansen 

Z



Rondom liturgische spiritualiteit 

en kazuifel is een mouwloos opperkleed dat ge-
dragen wordt door de priester als hij de mis op-
draagt. Het is een van de zogenaamde paramen-
ten die gebruikt worden in de rooms-katholieke 

kerk. Het kazuifel draagt de priester over de andere 
liturgische kleding (albe, stola) heen. Het phelonion is 
het equivalente gewaad in het oosters christendom.

Naam
De naam kazuifel is afgeleid van casula oftewel ‘hutje’. 
Vanwege de oude vorm werd het kazuifel zo genoemd 
in Gallië en Afrika. In Rome heette het paenula in 
verband met de oorsprong van het gewaad, maar deze 
term werd rond de 5e eeuw verdrongen door de nog 
niet opgehelderde benaming planeta, die nog in de 
liturgische boeken wordt gevonden. 

Ontstaan
Rome kende zeker tot het jaar 428 geen speciale liturgi-
sche paramenten. De clerici (benaming voor de gees-
telijke stand) droegen allen de zogenaamde paenula: 
een wijde cape, zonder mouwen, met een opening 
voor het hoofd. In de Grieks- Romeinse wereld werd dit 
als bovenkleed gedragen, aanvankelijk alleen door de 
lagere, vanaf de 3e en de 4e eeuw ook door de hogere 
stand. Deze laatste gebruikte de paenula voordien 
slechts als reismantel en droegen verder de toga. Er is 
dus geen verschil tussen de kleding voor in en buiten 
de kerk. Men gaat naar het schijnt in de 6e eeuw in de 
eredienst speciale paenula gebruiken. Toen de paenula 
als profane kleding verdween, bleef ze bewaard in de 
liturgie en werd een exclusief liturgisch kledingstuk. 

Gebruik
Ook toen de paenula, of kazuifel, liturgisch parament 
was geworden, bleven alle clerici het dragen. De 
acolieten behouden het zelfs tot de 10e eeuw. Eerder 
verdween het bij de diakens vanwege de dalmatiek die 
al spoedig in gebruik kwam. De subdiakens kregen in 
de 9e eeuw hun tunica. Op boetedagen echter droegen 
ook de diakens het kazuifel; de kleurige dalmatieken 
en tunieken waren dan minder passend. Bij het ont-
staan van de kleurencanon verdween de grond voor 
dit gebruik.  Pas in 1960 werd dit helemaal afgeschaft 
en is het kazuifel het praktisch exclusief gewaad voor 
de priester. Het wordt hem dan ook overgereikt bij zijn 
wijding. 

Liturgische kleuren
Er zijn verschillende kleuren kazuifels en de kleur van 
de stola, manipel, bursa en kelkvelum zijn hetzelfde 
als die van het kazuifel. De kleur wordt bepaald aan de 
hand van de kalender van het kerkelijk jaar: 

Kazuifel

Met de rubriek ‘Liturgische spiritualiteit’ maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de 
betekenis van een aantal voorwerpen, beelden of objecten die we er aantreffen. Deze keer staan we stil bij het 
liturgisch gewaad dat door de priester wordt gedragen:

•	 Groen	wordt	gedragen	in	de	tijd	door	het	jaar.	Het	is	
de kleur van de hoop.

•	 Rood	wordt	gedragen	op	feestdagen	van	de	Heilige	
Geest, bijvoorbeeld Pinksteren en bij het vieren van 
het heilig vormsel, op Palmzondag en Goede Vrijdag 
en op feestdagen van martelaren (bloed), bijvoor-
beeld op tweede kerstdag (26 december): St.-Stefa-
nus.

•	 Paars	wordt	gedragen	in	tijden	van	boete:	de	vasten-
tijd en de advent. Ook wordt paars tijdens uitvaarten 
gedragen.

•	 Wit	is	de	feestkleur	van	de	meeste	(hoog)feesten,	
zoals Pasen en Kerstmis. Bij Mariafeesten worden 
soms witte kazuifels met blauwe accenten gedragen, 
omdat geheel blauw (in het westen de kleur van Ma-
ria bij uitstek) alleen op enkele plaatsen is toegestaan.

•	 Goud	wordt	op	hoogfeesten	gedragen	als	vervanging	
van wit, om een extra feestelijk tintje te geven.

•	 Roze	hoort	te	worden	gedragen	op	de	derde	zondag	
van de advent, Gaudete, en de vierde zondag van de 
veertigdagentijd, Laetare. Roze is een mengsel van 
wit en paars en de priester draagt deze kleur in het 
midden van een boetetijd om te laten zien dat het 
paars binnenkort wit zal worden. Omdat een kazuifel 
dat slechts twee dagen per jaar wordt gedragen voor 
veel parochies te kostbaar is, wordt roze niet overal 
gedragen.

•	 Zwart	is	de	traditionele	kleur	voor	uitvaarten	en	Aller-
zielen (in het oude missaal ook voor Goede Vrijdag). 
Het is de kleur van rouw.

•	 Blauw	is	strikt	gesproken	geen	liturgische	kleur,	maar	
is per indult toch in enkele landen toegestaan voor 
Mariafeesten, zoals in Spanje en alle landen die ooit 
door het huis Wittelsbach zijn geregeerd.

Stof en versiering
In de oudheid werden allerlei stoffen gebruikt: linnen, 
wol, katoen, enzovoort. Maar vanaf de middeleeuwen 
kreeg het gebruik van zijde de voorkeur. Dan komt ook 
brokaat en leer op. In de 17e eeuw kent men voor de 
nachtmis zelfs kazuifels van leer en stro. Momenteel 
is zijde, halfzijde en dergelijke voorgeschreven. De 
versiering heeft zich ontwikkeld van bijzonder sober 
tot uitermate rijk in de middeleeuwen. Het gaffel- en 
Latijns kruis, danwel de balk op voor- en/of achterzijde 
zijn verdere ontwikkelingen van de vroegere sierban-
den. Tegenwoordig is de overdadige versiering uit de 
middeleeuwen weer tot soberder en meer functionele 
motieven gereduceerd, wat de expressiviteit van de 
gewaden ten goede komt. 

Symbolische waarde
Het liturgisch gewaad verdiept de symbolische waarde 

E
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van de liturgie. Het helpt ons de mensen te zien niet 
alleen als individu, maar als deelnemer van de wereld 
waarin God en mens, hemel en aarde, elkaar raken. Het 
gewaad helpt de priester (en diaken) om intenser de 

taak te kunnen uitvoeren waartoe hij geroepen is, maar 
ook als ontvanger van woord en sacrament. Uiteindelijk 
drukt het liturgische gewaad onze roeping als christen 
uit: bekleed je met de nieuwe mens (Kol 3,10).
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Gabriël doet!

Thuis rond het kerkgebouw

Op een mooie winterse dag in januari, vrieskou met een blauwe lucht, staan ‘onze’ gebouwen er mooi bij. De zo 
beeldbepalende kerken staan fier op hun plek en hun torens steken ver boven de overige bebouwing van de dor-
pen uit. Imponerend mag je dit zeker noemen. Valt het u ook op dat de kerken in een prima staat verkeren? Dat is 
het werk van onze gebouwenbeheerders. En terecht zijn ze daar trots op!   

lk kerkgebouw in onze parochie heeft zijn eigen 
gebouwenbeheerder en deze groep mannen 
bewaakt samen met bestuurslid Henk Otten de 
staat van de kerken. We spreken vandaag met 

Ton	Wanders	(onze	gastheer	vandaag)	uit	Nieuw	Wehl	
en Jos van der Heijden en Theo Kamps uit Beek. Zij ver-
tegenwoordigen mede de overige gebouwenbeheer-
ders Jan Loskamp (’s-Heerenberg), Alouis Peters (Wehl), 
Theo	Kluitman	(Kilder),	Henk	Egging	(Nieuw-Dijk),	
Vincent van Vuuren (Didam), Hans Bloem (Loil), Gerard 
Jansen (Stokkum), Henk Goris en Anton Koster (Braamt) 
en Jan Hansen (Zeddam). Voor het gemak is ook Henk 
Otten aangeschoven.  

De gebouwenbeheerder signaleert

Hoe zijn jullie eigenlijk gebouwenbeheerder 
geworden?
Jos: Ik heb altijd in de locatieraad van Beek gezeten en 
ben daar op een gegeven moment uitgegaan. Omdat ik 
zelf een aannemersbedrijf had, van mijn vader over-
genomen en inmiddels overgedragen aan de jongste 
zoon, was het min of meer voor de hand liggend dat ik 
de functie van gebouwenbeheerder van Tonnie Roes 
over nam. En nu draag ik het op mijn beurt weer over 
aan Theo.

Martinuskerk in Beek (foto: André Nas)

Theo:	Dat klopt, ik loop nu een beetje mee met Jos om 
me het werk eigen te maken. In tegenstelling tot Jos 
en Tonnie ben ik nooit in de bouw werkzaam geweest, 
alhoewel ik  een opleiding tot timmerman heb gevolgd. 
Ik ben echt een ‘gebouwenmens’, de interesse en het 
gevoel van gebouwen spreken mij zeer aan, zowel in 
binnen- als buitenland. 
Ton: Van jongs af aan ben ik betrokken geweest bij de 
kerk hier in het dorp en heb ik heel wat pastoors en 
paters voorbij zien komen. Henk en Jos ken ik al van 
de technische opleiding in Zevenaar die wij als jonge 
jongens hebben gevolgd. Ik ben in de bouw werkzaam 
geweest, maar ben eigenlijk al snel in het onderwijs 
terecht gekomen bij de MTS Bouwkunde en uiteindelijk 
in de directie van de aannemersopleiding. En ja, dan 
heeft het bouwtechnische aspect van het kerkgebouw 
in je eigen dorp toch wel warme belangstelling. 

Wat is feitelijk de basis voor jullie werk als 
gebouwenbeheerders?
Henk:	Een aantal kerkgebouwen in onze parochie 
vallen onder monumentenzorg. Om een monument in 
goede staat te brengen én te houden is regelmatige in-
spectie van groot belang. Hiervoor zijn wij aangesloten 
bij Monumentenwacht waardoor wij verzekerd zijn van 
minimaal	één	inspectie	per	monument	per	jaar.	Na	elke	
inspectie levert de Monumentenwachter een gedetail-
leerd inspectierapport. Hierin wordt de staat van het 
monument beschreven en staat een advies over het 
noodzakelijk onderhoud. Dat rapport is voor ons de 
leidraad voor het beheer van het gebouw. Bij de enkele 
kerk die hier niet onder valt verzorgen wij deze inspec-
tie zelf en maken wij zelf een rapport. 

Aan wat voor werkzaamheden moet ik dan denken?
Jos: Voor de Martinuskerk in Beek wordt er op korte 
termijn naar het voegwerk gekeken. Dat vraagt op een 
aantal plekken echt wel om aandacht. 
Theo: Misschien ook goed om even aan te vullen dat 
wij als gebouwenbeheerders ons met de buitenkant 
van het gebouw bezighouden. Dat zijn vaak dingen die 
de gemiddelde parochiaan niet opvalt. Die kijkt wellicht 
eerder naar een vochtplek in de kerk die hij of zij elke 
keer ziet. 
Ton: Als gebouwenbeheerder heb je natuurlijk ook wel 
meer dan gemiddelde belangstelling voor de binnen-
kant van het gebouw. Dat spreekt voor zich. Werkzaam-
heden	die	wij	in	Nieuw	Wehl	regelmatig	uitvoeren	is	het	
schoonmaken van de dakgoten. Ik benadruk het woord 
‘wij’, want er zijn vele vrijwilligers die zich met hart en 

E
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Ton Wanders op de ladder samen met 
Theo Kamps (links) en Jos van der Heijden.

ziel voor het gebouw inzetten. En ook het onderhoud 
van het mechanisme rond de klokken moet regelmatig 
worden nagekeken. 
Henk:	De gebouwenbeheerders van de parochie H. 
Gabriël zien ‘hun’ gebouwen wel een aantal keer per 
week. Ze kennen de gebouwen van binnen en buiten 
en doen, mede omdat ze allemaal zelf een bouw-
technische achtergrond hebben, veel zelf. Wat echter 
boven	alles	staat	is	de	veiligheid.	Natuurlijk	is	het	een	
uitdaging om tegen weinig kosten veel voor elkaar te 
brengen, maar het mag nooit en te nimmer ten koste 
van de veiligheid van ons én anderen gaan. 

Dit lijkt me ook werk wat trots met zich meebrengt. 
Waar kijken jullie zelf met trots naar?
Ton:	Het	kerkgebouw	hier	in	Nieuw	Wehl	is	één	van	de	
zes kerken die gaat sluiten. Aan mijn gevoel voor dit ge-
bouw verandert er niets; ik ben en blijf er echt trots op 
hoe wij, samen met de vrijwilligers, alles hier picobello 
op orde hebben. De toekomstige gebruiker krijgt echt 
een gebouw dat in een perfecte staat is.
Jos: In Beek zal binnenkort de haan weer op de toren 
komen te staan. Het is mensen wellicht niet opgevallen, 
maar van ellende is hij naar beneden gedonderd. Zon-
der	verdere	ongelukken	overigens.	Nu	zal	hij	verguld	en	
wel binnen korte tijd weer op de toren komen en zicht 
op het dorp houden. 
Henk: Als parochie mogen we echt trots zijn op de 
staat van de kerkgebouwen. Hierbij heb ik het naast de 
kerken ook over de pastorieën overigens, want ook die 
vallen onder de verantwoording van de gebouwenbe-
heerders. Ook de kerken waarvan twee jaar geleden 
bekend werd dat ze zouden sluiten zijn in perfecte staat 
en hebben het onderhoud gekregen wat nodig is. Zo 
is	er	rondom	de	kerk	in	Nieuw-Dijk	onlangs	nog	het	
nodige schilderwerk verricht en ook aan de kerken van 
Loil en Kilder is nog het nodige (schilder)onderhoud 
verricht. 

Het is mij duidelijk… deze mannen, onze gebouwenbe-
heerders, zijn gepassioneerd. We mogen dankbaar zijn 
dat deze mensen met hun technische bagage de zorg 
voor onze gebouwen hebben. En  het mag duidelijk zijn 
dat dat verder gaat dan een keer het verwisselen van 
een kapotte lamp. Kijkt u nu een keer met andere ogen 
naar het kerkgebouw als u er langs loopt of er naar bin-
nen gaat? Ze zijn echt meer dan de moeite waard! St. Johannes de Doperkerk in Kilder (foto André Nas)
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Teamdagen
Het pastoraal team heeft een teamdag gehad in Abdij 
Koningsoord te Oosterbeek. Op een dergelijke dag 
worden de grotere thema’s besproken, wordt er beleid en 
visie gemaakt. Bijvoorbeeld de aandacht voor toerusting 
en vorming van vrijwilligers. Dit is niet alleen een focus 
op liturgische vrijwilligers; de ambitie is er om álle 
vrijwilligers ondersteuning te bieden, dus ook die voor 
de catechese en de diaconie.  

Parochiële nabijheid
We hebben  nagedacht over parochiële nabijheid en 
daarbij ambities en een concreet tijdspad opgesteld. Er 
worden een aantal vrijwilligers benaderd om dit, in de 
vorm van een werkgroep, gestalte te geven. Dit zal paro-
chie breed, dus in alle 11 geloofskernen, worden uitgezet.  
Dit proces wordt vanuit het team door diaken Theo Reu-
ling begeleid. 

Studiebijeenkomst parochiële nabijheid
De pastorale teams van Groenlo / Lichtenvoorde en 
omgeving, Doetinchem en omgeving, Zutphen en om-
geving, Duiven / Zevenaar en omgeving én het team van 
de parochie Gabriël hebben op een studiemiddag over 
parochiële nabijheid gesproken. Om na te denken hoe 
nabijheid in de geloofskern vorm krijgt.  Een inspirerende 
middag die onder leiding stond van Herman Agterhoek. 

Telefoonwacht 2.0
Pastoraal werker Guus van der Ploeg, diaken Theo Reu-
ling en pastoor Jurgen Jansen hebben het actiepunt 
Telefoonwacht (uitvaarttelefoon) op zich genomen. Vanaf 
februari 2019 is dit proces begonnen en de ambitie is om 
per 1 juli één gemeenschappelijke werkwijze rondom 
de telefoonwacht hebben. Dit proces is dan voor alle 11 
geloofskernen gelijk.

Abdijdag(en) 2019
We onderzoeken of we twee data kunnen afspreken bij 
de Willibrordsabdij de Slangenburg in Doetinchem. Dit 
betreft een datum in de Veertigdagentijd en in de Ad-
vent. De goede ervaringen rond de Abdijdag 2018 (leest 
u op pagina 22 het verslag) hebben ons goed gedaan!

Jongerengroep Impulz
Het team en het bestuur van de parochie Gabriël sti-
muleren de jongerengroep Impulz. We hopen dat meer 
jongeren vanuit de parochie H. Gabriël zich aansluiten 
bij deze jongerengroep die begonnen is in de buurtparo-
chie Maria Laetitia. Impulz heeft een interessant jaarpro-
gramma opgesteld waarin de parochie H. Gabriël zowel 
financieel als inhoudelijk investeert.  

Herverdeling taken pastoraal team
Het eerder genoemde emeritaat  van pastor Ben Aarsen 
en de pensionering van pastoraal werker Guus van der 
Ploeg vragen ook om een herverdeling van hun beide 
taken. Tijdens de teamdag is hier uitgebreid over gespro-

Van uw pastoresVan uw pastores
ken waarbij twee modellen zijn uitgewerkt; een model 
waarbij het team wordt versterkt met een catecheet, en 
een tweede model dat is gebaseerd op een pastoraal 
team dat bestaat uit twee personen. 

Uitvaartflyer en uitvaartboekjes
In onze parochie kennen we verschillende vormen van 
afscheid nemen. Deze vormen zijn overzichtelijk samen-
gevoegd in een zogenaamde uitvaartflyer die ook aan 
de uitvaartondernemingen beschikbaar is gesteld. Op 
pagina 20 en 21 leest u van alles over deze vormen. Aan-
sluitend hierop heeft pastor Ben Aarsen aan alle vrijwil-
ligers, die zich bezighouden rondom afscheid nemen, de 
oproep gedaan mee te denken over nieuwe boekjes die 
passen bij deze wijze van afscheid nemen (eucharistie en 
woord- en communieviering, avondwake en afscheidsvie-
ring). Deze boekjes worden zo snel mogelijk beschikbaar 
gesteld aan de geloofskernen en zijn ter vervanging van 
de andere boekjes. Zo gebruiken we in de gehele paro-
chie dezelfde boekjes. Pastor Aarsen is met de vrijwil-
ligers ook tot een nieuw herinneringsteken voor in de 
kerken gekomen. Ook deze is nu voor alle geloofskernen 
gelijk. 

Kind en liturgie
Onder leiding van pastoraal werker Guus van der Ploeg 
zijn uw pastores bezig om op een gestructureerde wijze 
‘kind en liturgie’ een plaats te geven. Het doel is om tot 
een jaarkalender te komen waarin wordt aangegeven op 
welke momenten kind en liturgie samen komen. Een leuk 
en boeiend proces waar we nog wel even wat tijd voor 
nodig hebben. Uiteraard zal dit proces in nauwe samen-
spraak en in samenwerking zijn met de huidige vrijwil-
ligers rondom kind en liturgie in onze parochie. 

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

Heilig uur: een uur voor God…?

Het woord ‘aanbidding’ dekt eigenlijk de lading niet. Het klinkt als eenrichtingsverkeer: jij, die je lof over iemand 
uit. Maar als we in een geloofsgemeenschap ‘aanbidden’, dan is dat tweerichtingsverkeer. Wij naderen tot God en 
Hij nadert tot ons. Sterker nog: Hij nadert éérst tot ons. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
Hij gaf zijn Zoon, om ons te herstellen in zijn liefde. Hij gaf zijn Geest, om ons aan Hem te verbinden. Het begint 
allemaal met zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Onze aanbidding is antwoorden op die liefde – door Hem te 
bezingen, door te dansen, te juichen, door onze handen op te heffen, door te staan of juist te knielen en helemaal 
stil te worden. 

oor de deur van de kerk in de Kalverstraat in 
Amsterdam staat een bord met de tekst: “Een 
kwartier voor God”. Een uitnodiging om even 
het lawaai en de drukte achter je te laten en 

een kwartiertje stil te zijn, om te bidden, om even niets 
te moeten of te hoeven. Velen maken en maakten ge-
bruik om binnen te gaan en los te komen van beslom-
meringen. Van onze kerken in de parochie H. Gabriël, én 
in de ons omliggende parochies, zijn er een aantal de 
hele dag open en nodigen uit om even de stilte op te 
zoeken. Wij vinden dat het in deze tijd heel belangrijk is 
dat die mogelijkheid er is en blijft.

Gebedstijd voor aanbidding

Als Jezus op een gegeven moment er niet is, 
gaan de leerlingen Hem zoeken. Op een stille 
plek vinden ze Hem. En op hun vraag waar 
Hij was, want iedereen zoekt u, krijgen ze dat 
verrassende antwoord: “Wist je dan niet dat 
ik bij Mijn Vader moest zijn?” Daarna leert Hij 
hen bidden en stil zijn.

“Eén pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk méér vruchtbaar dan de meest drukke 
werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch.” ~ H. Paus Johannes Paulus II.

*	 Data	Gabriël: 1 maart, 5 april, 3 mei, 6 september, 4 oktober en 6 december
**	 Data	Maria	Laetitia: 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 1 september, 5 oktober, 2 november en 7 december
***	 Data	Paulusparochie	–	Eibergen: 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 
 7 november en 5 december

Voorgaande en de vraag of wij in onze parochie(s) geen 
‘stil uur’ willen en kunnen invoeren hebben ons aan het 
denken gezet. Wij constateren dat er behoefte is aan 
dat stille uur. Op een vast uur en een vaste dag Jezus 
opzoeken en naar Zijn voorbeeld bidden en ruimte 
maken voor God. Daarom willen we in de parochie 
H. Gabriël vanaf 1 februari elke eerste vrijdag van de 
maand dat stille uur gestalte geven. In het uitgestelde 
Eucharistisch Brood willen en mogen we Jezus ontmoe-
ten en bidden en stil zijn.

U bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en 
in die stilte en rust inspiratie en kracht op te doen voor 
de tijd die komt. Met de Eucharistische zegen sluiten 
we dat uur af. Ook kunt u dat uur bij de priester die dat 
uur in de kerk aanwezig is het Sacrament van boete en 
verzoening ontvangen. In onderstaand overzicht ziet 
u de mogelijkheden tot aanbidding in de parochie H. 
Gabriël en de omliggende parochies.

V

Waar: Mariakerk	-		 OLV	kerk	-		 H.	Calixtusbasiliek	-		 H.	Mattheus	- 
 Didam	 Doetinchem	 Groenlo	 Eibergen

Wanneer: Elke 1e vrijdag  Elke 1e zaterdag Elke vrijdag  Elke 1e donderdag 
 van de maand* van de maand**  van de maand***

Tijd: 18.30uur - 19.30uur 10.00uur - 11.00uur 08.30uur - 09.00uur 08.30uur - 09.00uur
 Eucharistische zegen Eucharistische zegen Aansluitend eucharistie Aansluitend eucharistie

Ontvangen Sacrament van boete en verzoening mogelijk

INDT

2017

kerkbalans_2017.indd   1 05-12-16   13:18
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Driekoningenviering

Op zondag 6 januari 2019 maakten we als parochie H. Gabriël ons eerste zogenaamde Gabriëlmoment van het jaar 
mee: de Driekoningenviering in Wehl. Een korte terugblik op een mooie, warme en sfeervolle zondagochtend. 

In alle vroegte vindt de eerste bedrijvigheid op het kerk-
plein van de Martinuskerk in Wehl al plaats. De lichten 
in de kerstboom worden ontstoken en de mannen die 
de vuurkorven beheren melden zich. Uiteraard met de 
nodige voorzorgsmaatregelen zorgen zij voor sfeer met 
het ontsteken van de vuren. Het doet gezellig aan! 

Gabriëlkoor
De eerste parochianen die binnendruppelen zijn de 
zangers van het Gabriëlkoor. De vaste begeleiding is in 
handen van Bas Koolenbrander, maar bij deze viering 
krijgt hij ondersteuning van Pia Onstein en Monique 
Bakema, beide betrokken bij koren uit geloofskernen 
van de parochie. Wat een mooie zang verzorgd ons 
Gabriëlkoor. Daar zijn we trots op! En wat mooi is het om 
te zien dan het koor warme belangstelling heeft van de 
koorzangers. 

Sfeervol en warm

Gabriël actueel

Foto’s : Jan Meulenbeek

De viering
Velen hebben deze zondag de weg naar Wehl gevon-
den. Het resulteert in een sfeervolle viering verzorgd 

door het gehele pastoraal team. Ook de kinderwoord-
dienst is goed bezocht waarbij de kinderen de ster als 
wegwijzer hebben gevolgd. 

Gezellig samenzijn
Na	afloop	was	er	een	gezellig	en	druk	samenzijn	in,	de	
voor de gelegenheid in ‘Stal Reuring’ omgedoopte naast 
gelegen zalencentrum. Genieten van een kop koffie met 
cake (gebakken door parochianen) en natuurlijk daarna 
een borreltje om te toosten op het nieuwe jaar. Als 
werkgroep kijken we terug op een geslaagde viering! 
De volgende gezamenlijke ontmoeting is de Hemel-
vaartsviering op donderdag 30 mei in de binnentuin 
van kasteel Huis Bergh. Tot dan!

Werkgroep Hemelvaart- en Driekoningenviering
Jan Loskamp, Mimi Hendriksen, Josephine ter Voert, 
pastoor Jurgen Jansen en Augustine van Ree
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Rond je kerk

Als u op zondag 16 december 2018 wat ‘herrie’ rond de Mariakerk in Didam hebt gehoord, bent u getuige geweest 
van kinderen uit onze parochie die zich hebben ingezet voor de landelijke 3FM-actie ‘Serious Request’. Omdat de 
radio-dj’s dit jaar lopend door het land trokken en daarbij ook Didam, Wehl en Loil aandeden, is de parochie in 
actie gekomen voor dit goede doel.

Sponsorloop
Het belangrijkste onderdeel van onze actie was de 
sponsorloop voor kinderen rond de Mariakerk in Di-
dam. Door alle scholen in onze parochie te benaderen 
hebben we de kinderen hiervoor warm gemaakt. Op 
zondag 16 december meldden zij zich bij de Mariakerk 
en onder het luiden van de klokken en de starttoeter 
van de burgemeester gemeente Montferland zijn zij 
van start gegaan met hun ‘Rond je kerk’. Hoe meer 
rondjes ze zouden rennen, hoe meer geld ze zouden 
ophalen van hun eigen sponsors. We kunnen u zeg-
gen dat er heel wat rondjes zijn gerend! Mooi om het 
enthousiasme van de kinderen te zien!

In actie voor Serious Request

Opbrengst
Ook de opbrengst van de collecte in het weekend van 
8 en 9 december is volledig ten gunste gekomen van 
deze actie. Als parochie zijn we er trots op dat we met 
ons allen een cheque aan de DJ’s Mark en Rámon heb-
ben kunnen overhandigen van maar liefst € 2.900,-. 
Ook de protestante kerk Didam en de PCI hebben

Actie Kerkbalans
De afgelopen weken is de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, de actie om binnen de kerk een financiële bijdrage 
op te halen. De parochie H. Gabriël rekent ook dit jaar weer op uw steun; de kerk heeft die bijdragen hard nodig. 
Niet	alleen	voor	de	kosten	voor	onderhoud	en	voor	erediensten,	maar	bijvoorbeeld	ook	voor	de	kosten	van	onze	
koren. Daarnaast vindt het parochiebestuur het belangrijk om budget te behouden voor kosten met betrekking 
tot pastorale nabijheid en kosten voor toerusting en vorming van de vrijwilligers. Helpt u mee dit nodig te maken? 
Via uw geloofskern kunt u uw bijdrage kenbaar maken. Onze hartelijke dank!

een bijdrage geleverd aan dit bedrag. Fantastisch. 
Daarom een warm dank u wel voor uw bijdrage! En ook 
een dank je wel aan de vrijwilligers in onze parochie die 
op korte termijn deze actie mogelijk hebben gemaakt. 
Ook dat is samen parochie zijn!
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Campagneproject 2018

Wat heeft Vastenactie al bereikt?

it campagneproject richt zich op 300 hiv-
positieve mannen en vrouwen die weduwe/
weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder 
zijn, die een laag inkomen hebben en die ge-

middeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden 
tellen. Het doel van dit project is om de onafhankelijk-
heid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te 
vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en 
manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het 
leert ze bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming 
kunnen starten en uitbreiden, biedt ze een startkapitaal 
of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op 
te	zetten.	Na	drie	jaar	hebben	de	deelnemers	aan	het	
programma voldoende inkomen om goed voor hun 
familie te zorgen.

Aanpak HIV
Inmiddels zijn 244 mensen voorzien van hiv-medicij-
nen. Daarnaast is er een onderzoek gedaan onder 340 
vrouwen, naar hun kennis over hiv-besmetting, hoe 
daarmee om te gaan en hoe besmettingen te voorko-
men.	Naar	aanleiding	van	de	resultaten	wordt	nu	door	
de zusters een awareness raising-campagne gedaan, 
om mensen in het gebied voor te lichten. Aan het einde 
van het project (in 2019) wordt het onderzoek her-
haald, om te kijken wat het effect van deze campagne 
is geweest.

Trainingen
Van de mensen die met hiv besmet zijn, hebben 66 
vrouwen en negen mannen trainingen gevolgd over 
ondernemerschap en bedrijfsmanagement. De bedoe-
ling hiervan is dat zij zo op een succesvolle manier hun 
eigen micro-onderneming kunnen opzetten. Tijdens 
deze trainingen zijn de deelnemers ook begeleid bij het 
openen van een eigen bankrekening, om zo het sparen 
van geld aan te moedigen. Van de deelnemers heeft 
85% inmiddels een eigen onderneming opgestart.
Inmiddels hebben ook 25 met hiv besmette vrouwen 
deelgenomen aan trainingen over landbouw. Daarin 

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Harten van Jezus en Maria. 
Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. In 1991 hebben ze het Households In Distress (HID)-program-
ma opgezet. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en 
goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. We vertellen u 
graag meer over de tussentijdse resultaten. 

werd hen getoond dat er meer te verbouwen valt dan 
alleen mais. De vrouwen werden aangemoedigd om 
klein vee te houden en andere groenten te verbouwen, 
bijvoorbeeld (soja)bonen. Omdat er extra gelden ble-
ken te zijn, hebben nog eens 47 vrouwen deze training 
kunnen volgen.

Ondernemen
Na	afronding	van	de	trainingen	kregen	de	deelnemers	
de mogelijkheid om een eigen bedrijf op te zetten met 
geld van Vastenactie. 44 mensen hebben al een be-
drag op hun eigen bankrekening kunnen storten met 
de opbrengst van hun eigen onderneming. Dat geldt 
nog niet voor de vrouwen die de landbouwtrainingen 
hebben gevolgd, omdat het langer duurt voor zij winst 
maken met het aangeschafte vee.

Resultaten
Uit onderzoek bij de deelnemers aan dit project is 
gebleken dat zij dankzij de trainingen en micro-
financiering:

•	 (Extra)	inkomen	hebben	verkregen
•	 Het	aantal	maaltijden	per	dag	hebben	kunnen	verho-

gen van 1 à 2 naar 3 per dag
•	 Aan	de	basisbenodigdheden	voor	een	huishouden	

kunnen voldoen, zoals zeep en zout
•	 Schoolgeld	voor	hun	kinderen	kunnen	betalen
•	 Geld	hebben	kunnen	sparen	en	op	hun	bankreke-

ning hebben kunnen plaatsen
•	 Hun	eigen	bedrijf	hebben	kunnen	verbeteren

De Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria 
geven aan dat het openen van een bankrekening in 
belangrijke mate bijdraagt aan het vergroten van de 
waardigheid en de zelfstandigheid van de deelnemers. 
Het Households in Distress-programma wil Vastenactie 
bedanken voor de ondersteuning!

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

D

Kerk en samenleving
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Vastenactie 2019

Schoon water verandert alles!
Woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd en daarmee de start van de Vastenactie, die duurt tot Pasen. 
Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Dit jaar zetten de geloofskernen van de parochie 
H. Gabriël zich in deze Vastentijd in voor watervoorziening in vijf gebieden.

Solidariteitsmaaltijd
Sobere maaltijd

Op dinsdag 19 maart 2019 zal in Didam de Solidariteitsmaaltijd worden gehouden, een sobere maaltijd in de 
Vasten. Dit jaar op een andere locatie, maar de intentie van de maaltijd verandert niet!

Plaats: Kerkgebouw van de Protestantse gemeente aan de Torenstraat 10 te Didam
Inloop 17.45 uur. Aanvang 18.00 uur. Einde uiterlijk 20.00 uur.

Onderwerp:	Aandacht	voor	de	Stichting	Hapin	Papoea	Nieuw-Guinea.
 
Spreekster is mevrouw Hermien de Bruin, zij zal ons over dit interessante onderwerp een presentatie geven. 
Aan het einde van de maaltijd, bij het verlaten van de zaal, zal een vrije gift gevraagd worden voor de Stichting 
Hapin. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen. 
U kunt zich telefonisch opgeven (graag vóór 11 maart 2019) bij:

Antoinette Makkinga tel.: 0316 – 22 87 09
Nees Biemond  tel.: 0316 – 22 36 87
Diaken Reuling  tel.: 0316 – 22 56 87

Namens de organisaties: 
MOV (R.K. Werkgroep)
Kerk in Actie (Protestantse Werkgroep)

Even je handen wassen, een 
glas water pakken, de wc 
doortrekken of thee zetten: 
we	staan	er	in	Nederland	nau-
welijks bij stil wat een luxe het 
is dat we kranen in huis heb-
ben waar altijd schoon water 
uit komt. In grote delen van 
de wereld is water ver weg en 

vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: 
op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, 
economische ontwikkeling en de verhouding tussen 
mannen en vrouwen. 

Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de 
gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk wa-

“Volgens de Wereld Gezondheidsorganisa-
tie levert iedere dollar die in water en sani-
tatie wordt geïnvesteerd, een economisch 
rendement tussen de drie en 34 dollar op.”

ter. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtst-
bijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water 
te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere 
dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water 
dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens 
blijvend veranderd! Deze projecten zijn:

•	 Een	waterput	voor	Baboursaye,	Niger
•	 Goed	waterbeheer	in	Kivu,	Congo
•	 Schoon	water	bij	de	hand	op	Flores,	Indonesië
•	 Veilig	drinkwater	in	Jocote	Arriba,	Nicaragua
•	 Een	duurzame	watervoorziening	in	het	Kambia	
 District, Sierra Leone

Wilt u deze schoonwaterprojecten ondersteunen? 
Draag dan bij aan de collecte in het weekend van 
23 en 24 maart aanstaande of stort uw bijdrage op: 
NL21	INGB	000	000	5850	ten	name	van	Vastenactie,	
Den Haag. Meer informatie vindt u op: 
www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019/watdoetvastenactie



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

Zaterdag	23	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur  Zondag 9:30 uur Zondag 11:00 uur Nieuw-Dijk 
zondag	24	februari Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering Zaterdag 19:00 uur
 J. Jansen B. Aarsen  B. Aarsen J. Jansen Carnaval
 Pancratiuskoor One More Voice  Mariakoor Didam Martinuskoor  G. van der Ploeg
     Beek/Loerbeek Gelegenheidskoor
      
      Loil
	 	 	 	 	 	 Zondag 09:30 uur
      Communieviering
      Carnaval
      T. Reuling
      Gelegenheidskoor

Vrijdag	1	maart	en	 	 	 	  
5	april

Zaterdag	2	en		 Zaterdag 09:30 uur	 Zaterdag 19:00 uur	 Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 10:00 uur Stokkum
zondag	3	maart	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en  Zondag 10:30 uur
 Carnaval J. Jansen B. Aarsen J. Jansen gebedsdienst Communieviering
 J. Jansen Cantare per Dio Oswalduskoor Latijns- Carnaval Carnaval
	 Gelegenheidskoor   Gregoriaanskoor G. van der Ploeg T. Reuling
	 	 	 	 	 Gelegenheidskoor	 Inter Nos

Woensdag	6	maart
Aswoensdag

Zaterdag	9	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur  Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 	
zondag	10	maart	 Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 J. Jansen B. Aarsen  B. Aarsen  J. Jansen 
	 Pancratiuskoor Dameskoor Martinus  Antonius van  Martinuskoor  
	 	   Paduakoor Beek/Loerbeek 

   
   Zondag 09:30 uur   
   Eucharistieviering    
	   J. Jansen   
   Oswalduskoor      
   
Zaterdag	16	en	 Zaterdag 19:00 uur	 Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	17	maart	 Eucharistieviering	 Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
	 B. Aarsen en T. Reuling	 J. Jansen B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen J. Jansen
 Martinuskoor  Oswalduskoor Pancratiuskoor Different Generations Antonius van  
	 Beek/Loerbeek    Paduakoor
	 	 	 	  

Dinsdag	19	maart
Hoogfeest St. Jozef

Zaterdag	23	en		 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	24	maart Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
 J. Jansen B. Aarsen J. Jansen B. Aarsen J. Jansen
 Pancratiuskoor Middenkoor  Cantare per Dio Mariakoor Didam Martinuskoor 
  Nieuw Wehl   Beek/Loerbeek

Maandag	25	maart
Hoogfeest Aankon-
diging van de Heer
(Mariaboodschap)

Zaterdag	30	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag	31	maart	 Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 B. Aarsen J. Jansen en T. Reuling B. Aarsen J. Jansen en T. Reuling J. Jansen en 
	 Pancratiuskoor Martinuskoor One More Voice Latijns- en T. Reuling 
	 	 Beek/Loerbeek  Gregoriaanskoor Dameskoor Martinus 
	 	 	 	 	 	
Vrijdag	5	april

Zaterdag	6	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 Zondag 11:00 uur 
zondag	7	april Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
 J. Jansen  B. Aarsen J. Jansen B. Aarsen J. Jansen  
 Pancratiuskoor  Cantare per Dio Oswalduskoor Mariakoor Didam Martinuskoor 
     Beek /Loerbeek
 

                  

 
                 

                  Woensdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en 
L. Feijen
Pancratiuskoor

Woensdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en 
T. Reuling
Cantare per Dio

Woensdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en  
G. Hendriksen
Mariakoor Didam

Zaterdag 13:30 uur
Vastenwandeling
Zaterdag 15:30 uur 
Vesperviering 
L. Feijen  
Oswalduskoor 

                  Dinsdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
St. Jozef  
Pastoraal team

                  Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur -
eucharistische 
aanbidding 

                  Maandag 19:00 uur 
Eucharistieviering
Aankonding van 
de Heer
Pastoraal team

                  Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur  met
eucharistische 
aanbidding 

Vrijdag 18:49 uur 
Communieviering 
Carnaval
L. Feijen
Gelegenheidskoor

Wijzigingen 
voorbehouden

Wilt u graag een misintentie opgeven? Gebruikt u daarvoor dan het opgaveformulier. Dit formulier kunt u 
verkrijgen bij uw lokale secretariaat, downloaden via de website of meenemen achter uit de kerken. 

Opgave misintenties
Gebedsintentie opgeven!
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door de Montferlandse bossen
Vastenwandeltocht

Zaterdag 9 maart
13.30 uur: 
Start bij St. Oswalduskerk in Zeddam met na a� oop ko�  e / thee
ca. 15.30 uur: 
Afsluiting met de Vesperviering in de St. Oswalduskerk 

Vastenwandeltocht

MOV parochie H. Gabriël
organiseert een

Parochie H. Gabriël - Geloof in de toekomst 

ColumnColumn

Lawaai	en	Stilte

U bent, naar ik hoop goed van start gegaan in dit nieuwe 
jaar 2019. Maar er was meteen al veel te doen over de 
overlast van vuurwerk. Ja, we leven in een erg lawaaiige 
tijd. Waar het lang geleden ooit begon met een paar ja-
gers die met de overgang van oud- naar nieuw met hun 
jachtgeweer in de lucht schoten, was er met de komst 
van carbidlampen op de fiets langzamerhand in elk dorp 
wel carbid te koop. De jeugd ging toen knallen met de 
carbidbus Maar het werd steeds gemakkelijker toen er 
kant-en–klaar vuurwerk in de handel kwam, zoals rotjes 
en gillende keukenmeiden en het aanbod wordt nog 
steeds groter, legaal en illegaal.

Maar	er	is	meer!	We	zijn	in	Nederland	ook	kampioen	in	
het organiseren van dance-feesten waarbij discjockey’s 
voor grote massa’s harde muziek draaien en dat uren 
achter elkaar. De bezoekers houden dat vol met oordop-
pen en veel partydrugs zoals xtc. Het lijkt er op dat we 
alleen gelukkig kunnen zijn als er veel decibels in onze 
oren klinken om zo de dagelijkse sleur te doorbreken.

Maar in de eerste weken van dit jaar hoorde en las ik ook 
andere berichten. Op de radio was een reportage over 
het Dominicanenklooster in Huissen waarin verslag werd 
gedaan over cursussen waarbij veel jongeren, vooral 
studenten een paar dagen in het klooster verbleven 
om de stilte te beleven. De cursusleider vertelde dat de 
grootste opgave bestond uit het leren omgaan met de 
stilte door deze jongeren. Er is sprake van een toename 
van het aantal cursisten.

Ook dichterbij in Silvolde zijn maandelijks bijeenkom-
sten in de St. Mauritsiuskerk waarbij bezinning en medi-
tatie	rond	het	altaar	worden	beoefend.	Nu	deze	kerk	aan	
de eredienst is onttrokken is een groep van betrokken 
parochianen gestart met een ander gebruik van deze 
kerk, waarbij een nieuwe zingeving voorop staat. Dit 
bericht konden we lezen in ‘De Gelderlander’ in de eerste 
week van januari. Het klinkt wat tegenstrijdig maar het 
is, vind ik, wel hoopgevend dat tegenover alle lawaai er 
weer aanzetten zijn om te komen tot meer stilte in onze 
wereld.

Over stilte gesproken: De redactie van De Gabriël heeft 
de wens uitgesproken om over te gaan naar meer-
dere columnisten die bij toerbeurt een column zullen 
schrijven. Daarom zal onderstaande columnist zich in de 
toekomst ook meer met stilte gaan bezighouden.

Het ga u goed!

Groeten,

Derk

Workshop 
Paaskaars maken 

Wilt u uw eigen Paaskaars 
maken? Geef u dan op voor 
deze workshop op zaterdag 6 
april. Onder begeleiding van 
Ineke van Geemen gaat u aan 
de slag met uw eigen kaars. 
Met sjablonen, steekvormen 
of uit de losse pols snijdt u 
vormen uit de wasplaten, die 
vervolgens op de kaars wor-
den geplakt. Deze platen zijn 
er in allerlei kleuren passend 
bij het thema. 

In het kort:
Deze workshop gaat door bij minimaal 10 personen 
(maximum is 25 personen)
Tijd: 1 bijeenkomst van 09.00 tot 12.00 uur
Prijs: € 12,50 inclusief dompelkaars en koffie/thee
Locatie: Parochiecentrum H. Gabriël,
 Raadhuisstraat 1a Didam

Opgave kan via gabriel@parochiegabriel.nl 
of bij Augustine van Ree, 06 – 300 94 182.

Zaterdag 6 april
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Samenstelling bestuur
Per 1 januari 2019 heeft het bestuur afscheid genomen 
van Margot Zwetsloot-Medze en Reinold Koelink. Margot 
is negen jaar vice-voorzitter geweest. Reinold is acht jaar 
lid van het bestuur geweest en heeft daarin de functie 
van penningmeester gehad. Beiden waren vóór hun 
bestuursfunctie actieve vrijwilligers in de geloofskernen 
van respectievelijk ’s-Heerenberg en Didam. Als pastoraal 
team en parochiebestuur hebben we op passende wijze 
afscheid van hen genomen en ze bedankt voor hun inzet. 

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is al enige tijd op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden.	Naast	de	vrijgekomen	functies	van	vice-voorzitter	
en penningmeester zijn we ook naarstig op zoek naar 
iemand die de portefeuille gebouwenbeheer op zich wil 
nemen aangezien de bestuurstermijn van Henk Otten per 
1 april ten einde loopt. Een aantal gesprekken met moge-
lijke opvolgers zijn inmiddels geweest. Een bestuursfunc-
tie iets voor u? Lees onze oproep op pagina 4 De porte-
feuille communicatie is per 1 januari 2019 ingevuld door 
Augustine van Ree uit de geloofskern Wehl.

Jaarrekening 2018 / Begroting 2019
Er wordt hard gewerkt om de financiële gegevens voor 
de jaarrekening 2018 te verzamelen. Een eerste aanlei-
ding lijkt een positief resultaat te zien, met name door 
de verkoop van een eenmalige bate (de verkoop van een 
stukje grond). De begroting over 2019 geeft ons echter , 
voor nu en de verdere toekomst, financiële zorgen.  Zo-
wel de financiële uitdagingen op de korte als op de lange 
termijn zien er kwetsbaar uit. Een verantwoordelijkheid 
waarvan wij ons als bestuur van bewust zijn en waarop 
we met onze nieuwe penningmeester beleid zullen 
maken. 

Tarieven
In de bestuursvergadering van december zijn de nieuwe 
tarieven vastgesteld en goedgekeurd. De laatste tarief-
verhoging dateert van 1 januari 2017. Elders in deze De 
Gabriël vindt u de nieuwe tarieven. 

Actie Kerkbalans
Het bestuur is zeer positief verrast over de vele vrijwil-
ligers die zich hebben ingezet voor de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans met name ook in de geloofskernen waar het 
kerkgebouw aan de eredienst zal worden onttrokken. Wij 
voelen dit als een blijk van aanhoudende betrokkenheid. 
Onze dank daarvoor! 

Vergoeding kerkmusici in onze parochie
Per 1 januari 2019 heeft de parochie de vergoeding aan 
kerkmusici (dirigenten en organisten) aangepast conform 
de richtlijnen van de Katholieke Dirigenten- en Organis-
ten	Vereniging	en	de	Nederlandse	Bisschoppenconferen-
tie. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt 
de duur van de eucharistieviering nu gesteld op één uur 
en een kwartier in plaats van voorheen één uur.

Van uw bestuurVan uw bestuur
Offerte De Gabriël
Voor dit nieuwe jaar heeft het bestuur een offerteronde 
laten plaatsvinden voor het opmaken en drukken van 
parochieblad De Gabriël. Hierbij zijn gekwalificeerde be-
drijven binnen onze parochiegrenzen benaderd. We zijn 
blij met het nieuwe contract. Voor uw vergelijk: één De 
Gabriël kost ons € 0,34, één misboekje voor de weekend-
vieringen kost ons € 0,24.

Implementatie herstructurering
Het bestuur heeft van de kerngroep herstructurering een 
eindrapportage overhandigd gekregen met daarin een 
aantal actie- en aandachtspunten. In een extra bestuurs-
vergadering is een eerste aanzet gemaakt om deze pun-
ten aan te pakken. Bijzondere aandacht is er rondom het 
communicatieproces binnen en vanuit onze parochie, en 
de opzet en de planning van de Actie Kerkbalans 2020. 
Een actie die zowel vanuit de geloofskernen als ons eigen 
secretariaat veel tijd en inspanning kost.

Risico-inventarisatie 
Het bestuur heeft de commissie vrijwilligersbeleid ge-
vraagd om de zogenaamde risico-inventarisatie lijst in te 
vullen. Dit heeft als doel onze vrijwilligers zich zo veilig 
mogelijk te laten bewegen in onze parochie. Uiteraard 
verdient dat onze aandacht! Een en ander wordt ook als 
voorwaarde gevraagd door onze verzekeraar. 
 
Samenstelling pastoraal team
Dit jaar nemen we afscheid van pastor Ben Aarsen en 
pastoraal werker Guus van der Ploeg. Het bestuur is van 
mening dat het pastoraal team na hun emeritaat en pen-
sionering dient te worden aangevuld met een fulltime 
catecheet. Vereiste van het bisdom is dat dit financieel 
draagbaar moet zijn voor een periode van 10 jaar. Op 
dit moment maken wij ons daar hard voor. We houden 
u op de hoogte en hopen dat we één van de weinige 
catecheten in het bisdom welkom mogen heten in onze 
parochie!

Bestuur parochie H. Gabriël
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Onderwerp was de uitvoerbaarheid van de regeling. Die bleek in de praktijk rond uitvaart en begraving lastig en pro-
blematisch. Het parochiebestuur heeft daarom voor een andere insteek gekozen. De nieuwe tarievenlijst voor 2019 is 
gebaseerd op een verhoogd tarief dat bij verleende diensten wordt gefactureerd. Echter, in het geval dat er regelmatig 
kerkbijdrage is betaald, wordt de werkelijke bijgedragen kerkbijdrage van de afgelopen drie jaar tot een maximum van 
€ 75,- per jaar gerestitueerd. Restitutie vind plaats op de met een * gemarkeerde bedragen in onderstaande tabel. 

We zijn in de overtuiging dat hiermee het tarief duidelijk is en dat bijvoorbeeld in het geval van een overlijden, een 
begrafenisondernemer niet naar de bijdrage aan de Actie Kerkbalans hoeft te informeren. Een vraag die in een situatie 
van afscheid nemen ongepast is. De restitutie wordt centraal geregeld op basis van een objectief criterium dat vastligt in 
de kerkelijke administratie. Dit betekent echter wel dat anonieme gevers géén beroep op teruggave kunnen doen. Het 
parochiebestuur hoopt met deze nieuwe regeling een aantal bestaande knelpunten weg te nemen. Tevens houdt het 
parochiebestuur ten alle tijden het recht in voorkomende gevallen af te wijken van deze uitgangspunten. 

Voor het gebruik van de rouwkapel / mortuarium gelden tarieven zoals aangegeven op de webpagina of de website van 
de betreffende geloofskern. Dit geldt ook voor de kosten van een gedachteniplaatje bij een strooiveld.

Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar. Verlengingen worden aangegaan voor een periode van steeds 
10 jaar. Indien niet verlengd wordt zal de grafsteen worden verwijderd. Grafrecht is inclusief grafdelven, bijdrage onder-
houd kerkhof en het ter zijner tijd verwijderen van de grasteen; voor Stokkum geldt een korting van € 190,- omdat het 
grafdelven extern gebeurt.

Bij verlenging en bijzetting wordt gekeken of in het verleden reeds voor het verwijderen van de grafsteen is betaald. Als 
dat niet het geval is, wordt € 150,- extra in rekening gebracht bij bijzetting of verlenging.

Misintentie € 9,-
Doopviering € 90,-
Eerste Communie € 90,-
H. Vormsel € 90,-
Gezongen Huwelijksviering € 360,-
Gezongen Jubileum viering € 280,-
Jubileum tijdens een viering € 75,-
Verhuur van kerkgebouw dagdeel € 425,-
Verhuur ter voorbereiding, max. 2 uur € 90,-
Alleen avondwake € 290,-
Avondwake en/of uitvaartdienst, begrafenis € 410,-
Avondwake en/of uitvaartdienst, crematie € 490,-
Begrafenis, zonder uitvaartdienst € 340,-
Crematie zonder uitvaartdienst € 380,-

Graf enkelbreed, eerste bijzetting, 
1 of 2 diep € 1.380,-*
Tweede bijzetting € 1.180,-*
Verlengen grafrecht voor 10 jaar € 408,-
Reserveren enkelbreed 10 jaar € 555,-*
Graf dubbellbreed, eerste bijzetting € 1.580,-*
Tweede bijzetting € 1.180,-*
Verlengen grafrecht voor 10  jaar € 433,-
Reserveren dubbelbreed 10 jaar € 605,-*
Kindergraf € 755,-*
Verlengen kindergraf voor 10 jaar € 250,-
Columbarium of urnenkelder per inleg € 925,-*
Verlengen columbarium / urnenkelder voor 10 jaar € 350,-
Reserveren columbarium / urnenkelder voor 10 jaar € 400,-*
Uitstrooien urn zonder bijzijn van voorganger € 290,-*
Uitstrooien urn in bijzijn van voorganger € 355,-*

Tarieven kerkdiensten en kerkhoven 

In de punten van het bestuur heeft u kunnen lezen dat er per 1 januari 2019 nieuwe tarieven zijn vastgesteld. 
Bij de vaststelling daarvan heeft het parochiebestuur gesproken over wat eerder de wereld ingegaan is als het 
‘dubbele tarief’ . Dit kwam er op neer dat niet financieel participerende parochianen méér voor diensten van de 
parochie moeten betalen dan parochianen die regelmatig bijdragen.

Per 1 januari 2019
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Gabriël actueel

Bij tijden van 
afscheid nemen

We denken er allemaal liever niet aan, maar we krijgen er allemaal mee te maken. Afscheid moeten nemen van 
een dierbare. De parochie H. Gabriël biedt verschillende vormen van afscheid nemen aan in aanwezigheid van 
een priester, pastor of uitvaartvrijwilliger. Om u behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze bij het afscheid 
nemen van uw dierbare in de parochie van de H. Gabriël hebben we de diverse mogelijkheden voor u op een rijtje 
gezet. Deze informatie is ook beschikbaar in een zogenaamde ‘flyer’ die in onze kerken ligt en bij de lokale secre-
tariaten is te verkrijgen. 

at uw voorkeur ook heeft; kies die vorm van 
afscheid nemen die aansluit bij uw wensen 
en voorkeuren of die van de overledene. 
De manier waarop het laatste afscheid 

vormgegeven wordt, kan namelijk erg bepalend zijn 
voor hoe u verder om zult gaan met het verlies. Heeft u 
nog vragen? Stel deze gerust aan de voorganger die bij 
u thuis op bezoek komt. Zij helpen u graag om waardig 
afscheid te nemen.

Afscheidsviering
Sinds enige tijd is er een groeiende belangstelling voor 
een afscheid voorafgaand aan de begrafenis of crema-
tie. Daarom is er in de parochie H. Gabriël voor gekozen 
een relatief nieuwe vorm aan te bieden: de afscheids-
viering. Een afscheidsviering houdt het midden tussen 
een avondwake en een uitvaart. De orde van dienst van 
de afscheidsviering is die van een viering van woord 
en gebed, dus zonder eucharistie of communie. Een af-
scheidsviering voorafgaand aan de begrafenis of crema-
tie wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). 
Ook voor het definitieve afscheid op de begraafplaats 
of in het crematorium, zijn zij beschikbaar.

Mogelijkheden in onze parochie

W •	 Viering	van	woord	en	gebed
•	 Wordt	gehouden	in	de	kerk
•	 Er	zingt	een	koor
•	 Overledene	is	aanwezig
•	 Kerkelijke	riten	worden	voltrokken
•	 Kan	ook	in	de	avond

Avondwake
De avondwake komt voort uit de huisliturgie, dat wil 
zeggen het biddend waken (rozenkransgebed) bij de 
overledene door de nabestaanden. Zij is gericht op wat, 
over het algemeen, de andere morgen komen gaat: 
de uitvaart. Het is een eenvoudige liturgische viering, 
die bestaat uit gebed, Schriftlezing en gezang. Behalve 
het Woord van de Schrift klinken in de avondwake 
ook persoonlijke woorden en is er ruimte voor andere 
persoonlijk gekozen elementen zoals herinneringen, 
gedichten, bezinnende teksten en eigen muziekkeuze. 
De avondwake wordt verzorgd door parochiële vrijwil-
ligers, in samenspraak dan wel  samenwerking met de 
nabestaanden.
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•	 Viering	van	woord	en	gebed
•	 Wordt	gehouden	in	de	kerk
•	 Er	zingt	een	koor
•	 Overledene	is	niet	aanwezig
•	 Voorbereiding	gemeenschap	en	familie	voor	
 definitief afscheid
•	 Vaak	gecombineerd	met	uitvaart

Uitvaart
Een uitvaart kan een eucharistieviering of woord- en 
communieviering zijn, of een viering van woord en 
gebed. Kenmerkend is dat de overledene wordt ‘uitge-
varen’, dat wil zeggen uitgeleide wordt gedaan, waarna 
direct de begrafenis of crematie volgt. De uitvaart 
wordt altijd gehouden in de kerk en wordt verzorgd 
door een pasto(o)r of door parochiële voorgangers. 
Nabestaanden	kunnen	echter	in	de	uitvaart	ook	een	rol	
spelen. Als na de uitvaart een begrafenis plaatsvindt 
op de lokale begraafplaats, wordt dit verzorgd door 
de voorganger. Als op de uitvaart een crematie volgt, 
dan biedt de parochie de mogelijkheid de parochiële 
voorganger ook daar te laten voorgaan.

•	 Meerdere	vormen	van	vieren	mogelijk
•	 Vaak	gecombineerd	met	avondwake
•	 Wordt	gehouden	in	de	kerk
•	 Er	zingt	een	koor
•	 Overledene	is	aanwezig
•	 Kerkelijke	riten	worden	voltrokken
•	 Na	viering	begeleiding	naar	kerkhof	of	crematorium

Locatie
Indien het gebouw zich daarvoor nog leent, én de ei-
genaar daarvoor toestemming verleent, is het mogelijk 

rond een uitvaart een woord- en gebedsdienst te laten 
plaatsvinden in één van de zes voormalige kerkgebou-
wen in de parochie die aan de eredienst is onttrokken. 
Kerkelijke uitvaarten vinden plaats in de vijf kerken van 
de parochie H. Gabriël. 

Met uw uitvaartverzorger kunt u bespreken welke voor-
keur	van	afscheid	nemen	u	heeft.	Nadat	u	uw	keuze	
heeft gemaakt zal hij of zij uw wensen doorgeven aan 
de contactpersoon bij de parochie. Wilt u meer inhou-
delijke informatie over de verschillende vormen van 
afscheid nemen, dan kunt u contact opnemen met de 
parochie.
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Abdijdag Willibrordsabdij  

Toen ik de aankondiging in parochieblad De Gabriël van oktober 2018 las, dacht ik: dát is wat voor mij. Stilstaan bij 
persoonlijk geloof, dáár heb ik behoefte aan. Vandaar dat ik mij zaterdag 1 december meldde bij de Willibrordsab-
dij in Doetinchem, bij velen beter bekend als de Slangenburg. De dag bracht heel veel goeds…

e komt aanrijden door de bosrijke omgeving en 
verblijft in de inspirerende abdijgebouwen. Je 
maakt je los van al je dagelijkse beslommeringen 
en je wordt stil, echt stil. Daardoor keer je naar 

binnen en komt er ruimte om tot je te nemen wat er 
gebeurt. We mochten twee vieringen in de kapel mee-
maken, indrukwekkend.

Ook werden wij letterlijk op pad gestuurd met een 
aantal kernvragen, zoals:

•	 Hoe	geef	ik	mijn	geloof	handen	en	voeten	in	het	
dagelijks leven?

•	 Durf	ik	vastgeroeste	patronen	los	te	laten?
•	 Hoe	geef	ik	vorm	aan	bidden	en	aan	dagelijks	ge-

bed?
•	 Wanneer	put	ik	vreugde	en	kracht	uit	het	geloof?

Wereldvreemd
Vader Abt (hij heeft de leiding in de abdij), pater Henry 
Vesseur, heeft ons veel verteld over het reilen en zeilen 
in het klooster. Hij deed dat informatief,  met gezag en 
spiritualiteit en ook met humor. We kregen een rondlei-
ding en hebben in de kapel de vieringen meebeleefd. 
Opvallend vond ik dat de monniken helemaal niet 
wereldvreemd leven, maar juist met beide benen op de 
grond staan en zowel intern als extern gericht zijn. Zij 
moeten gewoon ook zorgen dat hun ‘bedrijf’ kan blijven 
draaien. De abdij biedt gastvrijheid aan mensen en 
groepen die op zoek zijn naar meer waarde en glans in 
hun leven en die zich willen bezinnen op het geloof in 
relatie tot hun persoonlijke leven.

Persoonlijk geloof
Pastoor Jurgen Jansen wil ik bedanken dat hij mij gesti-
muleerd heeft om mijn persoonlijke vraag te stellen. Dat 
maakte veel los. Met pastor Ben Aarsen heb ik later een 
fijn gesprek gehad en ook met een aantal parochianen. 
Ook heeft pastor Aarsen zijn persoonlijke geloofsmoti-

Mijn persoonlijke ervaring

Geloof

vatie met ons allemaal gedeeld en hoe hij dat in kleine 
praktische dagelijkse dingen vertaalt.

Geraakt
Tijdens de afsluitende viering die we onder elkaar 
mochten houden in de zogenaamde ‘groene kapel’ 
vroeg pastoor Jansen ons even na te denken over wat 
ons echt had geraakt of was bijgebleven van de dag. 
Beurtelings werd het door ons gezegd, in één of enkele 
woorden. 

Graag noem ik een aantal uitspraken:

•	 Stil
•	 Warm
•	 Naar	binnen	keren
•	 Samen	beleven	met	gelijkgestemden
•	 Je	lichaam	is	een	tempel,	zorg	er	goed	voor,	
 want dán kun je er voor anderen zijn
•	 Opnieuw	leren	te	zijn	in	het	moment	van	nu,	
 met vólle aandacht

Tenslotte werden we uitstekend verzorgd met koffie, 
thee en heerlijk warm eten! Kortom, een heerlijke en 
vruchtbare dag, die je kan helpen in het leven van al-
ledag, wie of wat je ook bent.

Lidy Kragtwijk
parochiaan te Loil

J

Foto’s van Marcel Siekman



De	Gabriël			•		Nr.	1	-	2019										23

Commissie Vrijwilligersbeleid
Aanspreekpunten en werkvelden

Onze ambitie is om alle vrijwilligers inhoudelijk te 
ondersteunen en waar nodig vorming en toerusting 
aan te bieden. Zo zullen ook dit jaar weer toerustings-
momenten worden georganiseerd voor onder andere 
de lectoren, acolieten, kosters, avondwake, eerste 
communie, vormsel en uitvaartgroepen. Ook voor de 
bloemengroepen, tuinploegen, onderhoudsgroepen 
en vele anderen groepen zal er een contactmiddag of 
avond georganiseerd worden. 

De	commissie	heeft	een	drietal	‘algemene’	aan-
spreekpunten:
•	 Wilma	Beursken:	 Coördinator	Vrijwilligersbeleid
•	 Ben	Aarsen:	 Ondersteuning	pastoresteam		

 en Scholing
•	 Sandra Bergevoet: Ondersteuning vanuit bestuur

Liturgie
Een grote groep van vrijwilligers heeft een raakvlak met 
de liturgie. Het werkveld is opgedeeld in drie groepen 
met de volgende aanspreekpunten:
•	 Koren:	 Theo	Kamps
•	 Doeners:	 Josephine	ter	Voert
•	 Avondwake,	uitvaart	en	lectoren:	
 Mimi Hendriksen

In de vorige De Gabriël heeft u kunnen lezen dat wij de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast willen 
houden. Het zorgdragen voor werving, vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven bij de commissie.

Ook het werkveld gemeenschapsopbouw kent een 
onderverdeling naar drie groepen:
•	 Communicatie:	 wordt	nog	gezocht
•	 Gebouwenbeheer:	 Jan	Loskamp
•	 Kerkbalans	/	ledenadministratie:	
 wordt nog gezocht

De commissie is nog op zoek naar de aanspreekpunten 
voor de groepen communicatie en Kerkbalans / leden-
administratie. Op korte termijn hopen we ook hiervoor 
namen te kunnen invullen. 

Catechese
Aanspreekpunt voor het werkveld catechese is Carla 
Peters.

Diaconie
Zowel Willy van Bethraij als José Gerhardus zijn de aan-
spreekpunten voor het werkveld diaconie. 

Met het invullen van de namen bij de diverse werkvel-
den begint de commissie vrijwilligersbeleid nu meer en 
meer vorm te krijgen. We hopen dat u als vrijwilliger op 
korte termijn hier ook de resultaten van ziet. Wij gaan er 
voor!

Toerusting
Begrijpen wat je leest

Uit een eerdere trainingsmoment van de lectoren kwam de vraag om de lezingen die we lezen in het weekend 
meer uit te diepen. Een paar weken voor de Advent hebben we in een tweetal bijeenkomsten om de tafel gezeten 
onder leiding van pastor Ben Aarsen.

Op een bijzondere manier werden we op het spoor gezet hoe de op-
bouw in zo’n lezing er uit ziet en of je een tijdlijn kan vinden. In de eerste 
bijeenkomst konden we in groepjes uiteen en in de tweede bijeenkomst 
hebben we met één groep gezeten. Er kwamen mooie gesprekken op 
gang, men vond het prettig om te doen, het geeft je meer verrijking. 
Eenieder heeft er een ander gevoel bij en gaandeweg het gesprek merk 
je hoe verschillend er naar een lezing gekeken wordt. Door er samen 
over te praten snap je beter wat je leest. 

We kwamen op het eind tot de conclusie dat wanneer je de lezingen van 
te voren thuis doorleest, je meer houvast krijgt voor het lezen tijdens de 
viering. Dit vraagt om een vervolg en dat gaan we doen net voordat de 
Veertigdagentijd begint. Op het moment dat u deze De Gabriël leest zijn 
wij als lectoren dus al bezig met de voorbereidingen van de lezingen in 
de Veertigdagentijd. Want met een goede voorbereidingen hebben wij 
de mogelijkheid de lezingen beter aan u over te brengen. 
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Diaconaal werkbezoek
Kardinaal Eijk ontmoet jongeren

De kardinaal had een vol dagprogramma waarbij hij 
initiatieven te zien kreeg van onder andere onze Paro-
chiële Caritas Instelling en stichting Present, waarbij hij 
zelf ook nog de handen uit de mouwen mocht steken. 
Als afsluiting van dit programma bracht de kardinaal 
een bezoek aan de Gaanderense H. Martinuskerk. Hier 
had de lokale caritaswerkgroep een maaltijd bereid 
voor	eenzamere	dorpsbewoners.	Naast	de	lokale	cari-
taswerkgroep mochten wij als jongerengroep Impulz 
ook de kardinaal wat vertellen over ons ontstaan en 
onze activiteiten, die ook dikwijls diaconaal ingestoken 
zijn.

Het was een gezellige avond waarbij we hebben 
genoten van de boeiende verhalen van de gasten aan 
de maaltijd en de gesprekken met de kardinaal en zijn 
gezelschap. De Gaanderense caritaswerkgroep bestaat 
uit uitstekende koks die hun best doen om iets lekkers 
te maken en het naar je zin te maken.

Na	afloop	dankte	de	kardinaal	de	aanwezigen	voor	hun	
inzet op het gebied van diaconie en gaf aan blij te zijn 

Op 7 december werden wij als parochie Maria Laetitia door kardinaal Eijk bezocht in het kader van zijn jaarlijkse 
diaconale werkbezoek. Ieder jaar bezoekt de kardinaal hierbij een andere parochie in zijn bisdom en dit keer 
waren wij aan de beurt.

met de aanwezigheid van ons als jongerengroep Im-
pulz en onze inzet. Sommigen van ons had hij herkend 
van bedevaarten naar Lourdes. Hij sloot af met “Jonge-
ren hebben toch de toekomst”.

Marcel Jansen

Jongerengroep Impulz

Volop in beweging!
Bij het verschijnen van deze uitgave van de Gabriël heb-
ben we net weer twee fantastische activiteiten achter de 
rug.	Te	weten	onze	jaarlijkse	Nieuwjaarsborrel	afgelopen	
zondag 20 januari, met gastspreker broeder John Mary 
Jesus van de broeders van Sint Jan, een Aanbidding en 
afsluitend een hapje en drankje in het parochiecentrum 
van Didam.

Van 25 t/m 27 januari hebben een aantal jongeren van 
Impulz deelgenomen aan de WJD@home op Ameland, 
georganiseerd door Jong Katholiek van het bisdom 
Utrecht. Bij de volgende uitgave zullen wij u zeker ver-
slag uitbrengen van deze activiteiten.

Agenda	voor	de	komende	periode:
•	 Zondag	10	maart:	thema/filmavond;	locatie:	OLV	kerk	

te Doetinchem.  

•	 Zaterdag	16	maart:	deelname	aan	het	jongerenpro-
gramma van de Stille Omgang te Amsterdam.

•	 Zondag	14	april:	Palmzondag,	deelname	aan	de	Dio-
cesane Wereldjongerendag  te Arnhem.

•	 Zondag	26	mei:	activiteit	rondom	de	Petrus	en	Paulus	
kerk te Ulft.

•	 Juni: slotactiviteit. Datum en activiteit nog in te vullen.

Voor meer informatie en voor aanmeldingen voor 
activiteiten: E-mail contactpersoon parochie Gabriël: 
buijsedwin@hotmail.com 

Facebookpagina: 
www.facebook.com/jongerengroepimpulz/
Facebookgroep: 
www.facebook.com/groups/impulz/



De	Gabriël			•		Nr.	1	-	2019										25

Lourdes
Van 26 september tot en met 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 per se 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.	

Banneux
We kijken alweer uit 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 zijn er een arts en gekwalificeer-
de verpleegkundigen aanwezig.

De tweedaagse bedevaart is zaterdag 5 en zondag 6 
oktober 2019. Met de tweedaagse bedevaart overnach-
ten wij in Chaityfontaine. Dit kasteel is onderdeel van 
het heiligdom en wordt volledig gerund door vrijwil-
ligers. Met deze bedevaart kunnen alleen mensen mee 
die geen hulp nodig hebben, 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.

Op bedevaart met de parochie

Pelgrimage
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Eerste communicanten en vormelingen
Eerste communicanten van ‘start’
Na	de	gezamenlijke	start	en	een	aantal	ouder-kind	
bijeenkomsten zijn de 70 jongens en meisjes in sub-
groepen in januari verder op weg gegaan naar hun 
eerste heilige communie. Onder leiding van de sub-
werkgroepen kwamen ze bijeen in de Mariaschool in 
‘s-Heerenberg (Zeddam, Stokkum, en ’s-Heerenberg), in 
de	Gabriëlzaal	in	Didam	(Nieuw-Dijk,	Loil,	en	Didam)	en	
op	het	Zoldertje	van	de	Elversjop	bij	de	kerk	van	Nieuw	
Wehl	(Beek-Loerbeek,	Kilder,	Braamt,	Wehl	en	Nieuw	
Wehl). De eerste ‘les’ ging meteen over een kernpunt: 
de	Naam	van	God.	Door	het	verhaal	van	Mozes	en	de	
brandende braamstruik kwamen de communicanten 
die te weten: Ik-Zal-Er-Zijn. Op verschillende manieren 
zijn ze met die naam aan de slag gegaan. Zo ontdekten 
ze	wat	die	Naam	betekent:	je	ziet	God	niet,	maar	je	kunt	
Hem wel voelen! Het was van elke groep een mooie 
aftrap.

Vieringen
De eerste heilige communie zal gevierd worden op 
twee data: op 19 mei om 11.00 uur in de Martinuskerk 
van Beek voor de groep van Beek-Loerbeek, Kilder, 
Braamt,	Wehl	en	Nieuw	Wehl;	en	op	26	mei	om	9.30	uur	
in	de	Mariakerk	van	Didam	voor	de	groep	van	Nieuw-
Dijk, Loil en Didam; om 11.30 uur in de Pancratiuskerk 

Kind en gezin

van ’s-Heerenberg voor de groep van Zeddam, Stokkum 
en ’s-Heerenberg.

Vormelingen diaconaal aan de slag
Ook de zes vormelingen zijn uitgebreid onderweg 
naar het vieren van hun vormsel. Deel van die weg zijn 
de zogenoemde diaconale activiteiten. Zo hebben ze 
meegedaan aan de Kerstmanifestatie van Elver. Als 
engelen deelden ze bij de levende kerststal beschuit 
met muisjes uit. Ze vonden het best spannend, maar ze 
vonden het ook mooi om te doen! Ook hebben ‘de zes 
meiden’ meegedaan in de Gezins-Kerstviering in Beek. 
Ze deelden boekjes uit en heetten welkom; ze waren 
lector en deelden kaarsjes uit, die ook nog werden aan-
gestoken. Op deze manieren brachten ze in praktijk van 
ze van de Heilige Geest en van Jezus leren. Die goede 
Geest maakt, dat je aandacht hebt voor andere mensen, 
net zoals Jezus dat had.

Viering voor heel de parochie
De vormselviering zal zijn op vrijdagavond 7 juni, om 
19.00 uur in de Mariakerk in Didam. Vicaris Hans Pauw zal 
de vormheer zijn. Deze viering is – net als bij de eerste 
communie – een viering voor heel de parochie: we vie-
ren	immers	dat	de	geloofsgemeenschap	groeit.	Nu	al	is	
een ieder van harte uitgenodigd!

Op zondag 20 januari was de eerste voorbereidings-
bijeenkomst van de communicanten vanuit Loil, 
Nieuw-Dijk	en	Didam.	We	waren	deze	ochtend	met	
22 kinderen en zijn in het werkboek aan het werk 
geweest. We hebben allemaal een naam en hebben 
kennisgemaakt en onze gedachte bij het woord kerk 
benoemd. Ook God heeft een naam, deze vertelde 
hij aan Mozes. Dit Bijbelverhaal hebben we samen 
gelezen. Iedereen mocht kiezen hoe ze naar het 
verhaal luisterden; zittend op je stoel of liggend op 
de grond.

God zegt “mijn naam is: Ik-Zal-Er-Zijn” God belooft 
hiermee iets aan Mozes, maar ook aan ons allemaal! 
God heeft nog meer namen, zoals de Vader, goede 
Heer, Jezus, Heilige Geest volgens de kinderen.
Na	een	pauze	met	drinken,	lekkers	en	een	frisse	neus	
zijn we verder gegaan… Hadden we elkaars naam 
onthouden? Toen iedereen zijn eigen werkmap weer 
terug had, hebben we het Bijbelverhaal afgemaakt 
in ons werkboek. 

God kun je niet zien, toch zegt God: “Ik zal er zijn”. 
Door het kruisteken te maken, door te bidden of 
door goede dingen te doen kun je volgens de kinde-
ren toch iets van God merken of zien.

We hebben samen het Onze Vader uitgezocht en 
geprobeerd om deze met onze groepjes in goede 
volgorde te plakken. Het was een gezellige bijeen-
komst en iedereen heeft erg actief meegedaan.

Werkgroep eerste communicanten 



Terugkomviering dopelingen

Kinderkamp en jongerenreis

Op 3 februari was de terugkomviering voor de dopelin-
gen van vorig jaar. En omdat het de eerste keer was dat 
deze viering voor de hele parochie was, waren er ook 
nog wat dopelingen van eerder!

Deze terugkomviering is een korte Woord- en Gebeds-
dienst voor de kleintjes met hun vaders en moeders, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en verder ieder die 
erbij wil zijn. De bedoeling is, dat het een feest is en…. 
dat was het ook! Hoogtepunt was het bouwen van een 
echte  toren van Babel en ook het meegeven van de 
doopherinneringen.

Kinderkamp – In het begin
“In het begin.” Dit zijn de eerste drie woorden van het 
eerste Bijbelverhaal. Tijdens dit kamp staan we stil bij 
dit thema door te luisteren en na te denken over het 
scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de 
toren van Babel. In de eucharistievieringen aan het be-
gin en het einde van de week gaat het over de roeping 
van de eerste leerlingen en het dubbelgebod van de 
liefde, het eerste beginsel van ons geloof. 

Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spel-
letjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen 
en nog veel meer. Dus wil je graag iets moois meema-
ken, samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan 
voor het kinderkamp 2019!

Wanneer:  3 t/m 8 augustus 2019
Waar:  Kampeerboerderij De Heidebloem,
 Oude Deventerweg 8a, 
 7448 RL Haarle
Voor	wie:  jongens en meisjes van 7 t/m 13 jaar
Aantal	deelnemers: maximaal 30
Hoofdleiding:  Vicaris Hans Pauw en 
 Jacqueline Kolfschoten
Kosten:  € 125,- per kind. Als er meerdere 
 kinderen uit één gezin meegaan, is er 

een speciaal tarief van € 70 per extra 
kind (voorbeeld: twee kinderen = 

 € 195 i.p.v. € 250).
Aanmelden:	 Liefst vóór 1 juni via 
 www.jongaartsbisdom.nl
Meer	info:	 Jacqueline Kolfschoten, e-mail:
 jacqueline.kolfschoten@gmail.com of 

tel.: 06 - 290 15 399

Jongerenreis – Follow St. Patrick
We reizen door Ierland waar St. Patrick in de 5de eeuw 
het christelijk geloof verspreidde. We bezoeken de 
plaatsen die belangrijk zijn geweest in zijn leven, vieren 
de Eucharistie en maken kennis met de fraaie natuur en 
de levendige steden en stadjes in Ierland. In de voet-
sporen van St. Patrick gaan we naar de ‘roots’ van het 
christelijk geloof in onze streken. Zo krijgt ons eigen 
geloof ook een impuls. Ga je mee?

8-daagse touringcar reis (opstapplaats: Utrecht), 
overnachting in hotels.

Wanneer:  20 t/m 27 juli 2019
Programma:  Vanuit Utrecht reizen wij per touring-

car (Pelikaan reizen) naar Calais, per 
ferry naar Dover, overnachting in Bir-
mingham, reis naar Holyhead en per 
ferry naar Dublin. Overige plaatsen: 
Downpatrick, Armagh, Lough Derg, 
Knock, 

 Croagh Patrick.
Voor	wie:	 jongeren tussen 16-35 jaar
Reisleiding:  Pelikaan reizen
Pastorale	leiding: Rector Patrick Kuipers en 
    vicaris Hans Pauw
Kosten:  € 849,-
Aanmelden:  vóór 20 mei via 
 www.jongaartsbisdom.nl
Meer	informatie: www.jongaartsbisdom.nl en 
 vicaris Hans Pauw, e-mail:  

pauw@aartsbisdom.nl of 
 tel.: 06 - 301 62 927

Deze terugkomviering is steeds rond Maria Lichtmis, 
begin februari. Volgend jaar zullen dus alle dopelingen 
uit de parochie H. Gabriël van 2019 worden uitgeno-
digd! Ze krijgen dan allemaal dezelfde herinnering. 

We hebben gekozen voor de ‘doopdruppel’. Daarop 
worden de namen van de dopeling en de doopdatum 
geschreven. Deze druppels krijgen tijdens de doopvie-
ring een plekje in de doopkerk. Tijdens de terugkom-
viering worden ze aan de ouders van de dopelingen 
meegegeven.

Op pad met het aartsbisdom
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Beek ‘s-Heerenberg

Overleden

Gerard Westerhof 80 jr., St. Martinusstraat 16

Concert op het Maarschalkerweerdorgel 
Sint-Pancratiuskerk 
Zondag 31 maart 2019 van 16.00-17.00 uur 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar krijgt u de ge-
legenheid het prachtige Maarschalkerweerdorgel in de 
Sint-Pancratiuskerk in concertvorm te beluisteren. 
Dit jaar zal muziek klinken ‘In Franse sferen’, met werken 
die buitengewoon passen bij dit orgel van Maarschal-
kerweerd. Het thema is: ‘Un après-midi musical à Paris’ 
(‘Een muzikale namiddag in Parijs’). In dit programma 
worden werken uit de rijke Franse orgeltraditie uitge-
voerd met de hobo als bijgevoegd instrument. De uit-
voerende musici zijn de organist Simon Stelling, (stads)
organist van Alphen aan den Rijn en hoboïst Theo-Hans 
Kuijvenhoven. 

Didam

Overleden

Jan Hubers  85 jr., Ralandstraat 8
Marie Schuurman-Burgers  91 jr., 
Van Rouwenoortweg 15
Marie ter Voert-Franken  94 jr., Ludgerusstraat 41-3
Ans Reesing-Boekhorst  82 jr., Schoolstraat 11
Hent van Mierlo  86 jr., Ziepseweg 73
Mike Vierwind  28 jr., Koeleplekstraat 39
Theo Verholen  69 jr., Verpl. St. Antonia Terborg
Tiny Bleumer-Borst  93 jr., Panhuis 11
Jan Welling  86 jr., Waverlo 15
Henk Linnenbank  77 jr., Piushof 17
Joop	Vreman		68	jr.,	Röntgenstraat	23
Frans Bolder  84 jr., Kardinaal de Jonglaan 7

Gedoopt

Daan, Maik en Sara Spronk, Geraniumstraat 7
Zoë Boerboom, Melderstraat 27

Met Simon Stelling komt een ras-organist naar ‘s-Hee-
renberg; in 2017 voor zijn verdiensten voor de Franse 
orgelcultuur onderscheiden met een prestigieuze gou-
den medaille van de Société académique ‘Arts-Sciences-
Lettres’ Parijs. 

Het	programma	luidt	als	volgt:
Charles Koechlin - Le repos de Tityre 
Alexandre Boëly - Toccata   
César Franck - Pièce V                      

Op 29 januari is de Martinuskerk met behulp van een grote 
kraan voorzien van nieuwe zendmasten.
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Loil

Overleden

Paul Kaal  69 jr., Waverlo 13
Roos	Jonker-Nuij		87	jr.,	Tesma	48
Felicitas Hartsteen-Wesche  84 jr., 
Verz. huis  Ugchelen
Hennie van Mierlo-Daniel  80 jr., Waverlo 18

Nieuw-Dijk

Overleden

Wen	Könning-Otten		84	jr.,	Onder	de	Toren	16
Rikie Wienholts-Elsebroek  71 jr., 
Wilhelminastraat 41-6
Diny van den Berg-Besseling  83 jr., 
Oude Zandweg 2a

Carnavalsviering
Op zondag 24 februari is er om 09.30 uur  in de O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen kerk te Loil een carnavalsviering!  
Voorganger in deze viering is diaken Theo Reuling en 
muzikale ondersteuning is er van Sjanté. Het thema van 
de viering is: eerst stilstaan en bewonderen, voordat we 
vol gas deurdonderen!

Wie zingt er mee in de afscheidsviering? 
12 mei 2019

Deze oproep hebben we al verschillende keren ge-
plaatst in diverse bladen. Inmiddels hebben diverse 
dames en heren uit Loil, oud-inwoners van Loil en een 
aantal die vroeger bij het jongerenkoor hebben gezon-
gen zich opgegeven, maar er kunnen er zeker nog meer 
bij. Opgeven kan nog steeds! Ook al heb je nog niet 
eerder bij een koor gezongen.

Lijkt het je leuk om bij deze bijzondere gelegenheid 
mee te zingen, geef je dan op bij Ria Beursken, 
tel. 0316 – 225 792 of via email: ria.sjaak@hotmail.com. 
Je bent van harte welkom!

Het gaat om de laatste viering in de Loilse kerk, aanvang 
9.30 uur. Het zou fantastisch zijn als we een groot koor 
kunnen samenstellen, onder leiding van de dirigente 
Loyse ten Kate-Arendsen. De voorganger in deze woord 
en communieviering is Theo Reuling. De viering wordt 
tevens ondersteund door de diverse verenigingen.

Louis J.A. Lefébure-Wély - Boléro de concert   
Alexandre Guilmant - Cantilène Pastorale      
Charles-Marie Widor – Serenade
Gabriël Fauré - Après un rêve   
Louis Vierne – Impromptu
Erik Satie - Gymnopédie no 1        
Afgesloten wordt met de beroemde vierdelige ‘Suite 
Gothic’ van Léon Boëlmann.
 
De toegang is ook nu weer vrij, maar ter bestrijding van 
de kosten wordt na afloop om een vrije gift gevraagd. 
Voor meer info: www.scaladoetinchem.nl.

Carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers  verzamelt 
zich in zijn geheel, van dansgardes, bestuur, convent, 
Raad	van	11	met	Prins	Niels	de	1e	en	adjudanten	Jaco	
en Luuk tot Jeugdprins Stijn de 1e met zijn adjudanten 
Loek en Luuk en de jeugdraad!  En opent op deze ma-
nier traditiegetrouw het carnaval 2019! 

Na	de	zegening	is	er	de	mogelijkheid	om	de	hand	te	
schudden	van	de	kersverse	Prins	Niels		en	Jeugdprins	
Stijn  en gezellig te komen proosten op de prinsenre-
ceptie. Deze vindt plaats bij Partycentrum Lara in Loil, 
aansluitend aan de carnavalsviering. Alle carnavalis-
ten worden door Heur-es vanuit de kerk naar het café 
begeleidt.

Werkgroep gezinsvieringen Loil
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Nieuw Wehl

Projectkoor A-Capella geeft  concert  
Mariakerk	Nieuw	Wehl

Zaterdagavond  8 december zong projectkoor A-
Capella onder leiding van Ans Kolenbrander tijdens de 
adventsviering in de Martinuskerk van Wehl met als 
voorganger pastor Ben Aarsen. Gezongen werd o.a. een 
antifoon ‘Ave Maria’, de prachtige hymne ‘Ave Stella Ma-
ris’, ‘Rorate caeli’ , ‘Kyrie-aanroepingen’ en enkele mooie 
adventsliederen. Het koor heeft  veel positieve reacties 
gehad.

Elk winterseizoen komt dit koor (9 dames en 8 heren) 
bij elkaar om 4-stemmig a-capella repertoire te oefe-
nen.		Wekelijks	wordt	gerepeteerd	in	de	kerk	van	Nieuw	

Carnaval en Kerk 
Over een eeuwenoude relatie

Carnavalsvereniging	De	Mölledraejers	uit	Nieuw	Wehl	
is opgericht in 1985 en sinds 1997 vormt de Carnavals-
mis of Carnavalsviering een vast onderdeel van het 
jaarprogramma van de vereniging. Geïnspireerd door 
de toenmalige pastoor van de parochie, pater Willy 
Houben, werd de eerste Carnavalsmis gehouden op 
halfvasten, met Prins Frans (Schlief ) de 1e en zijn ge-
volg als prominente gasten. Midden in de veertigdagen 
tijd tussen Carnaval en Pasen. Pater Willy schreef in de 
carnavalskrant van 1998/1999 een mooie bijdrage over 
de historische relatie tussen Carnaval en Kerk. Ik kom 
hier later nog op terug. 

Carnaval en Kerk. Wat hebben die eigenlijk met elkaar 
te maken, zo kun je je afvragen? Daar zijn twee verschil-
lende lezingen over. 

De eerste gaat er van uit dat er vroeger heidense 
vruchtbaarheidsfeesten waren, waarbij de winter moest 
worden verdreven. De mensen waren bang dat de 
zon steeds verder weg zou zakken en het permanent 
donker zou worden. Als het jaar dan keerde en de lente 
in aantocht was, was het tijd om te feesten. Later werd 
dit feest overgenomen door de Romeinen en werd 
Bacchus, de god van de wijn, aanbeden. Er kon zo 
veel gedronken worden als men wilde, er waren wilde 
optochten met scheepskarren en seksuele uitspat-
tingen. Dat ging de kerk in de middeleeuwen allemaal 
een beetje te ver en daarom probeerde de kerk er een 

Gezamenlijke viering in de kerk
‘CV de Elfjes’

Voorafgaand aan de Carnaval wordt er op zaterdag 23 
februari om 19.00 uur een kerkdienst gehouden in de 
kerk	in	Nieuw-Dijk.	Deze	dienst	staat	in	het	teken	van	
komend Carnaval. Voordat we echt met het grote feest 
gaan beginnen willen we eerst samen, met jullie jongens 
en meisjes, bij elkaar komen om te bidden en God te 
danken voor het Carnavalsjaar dat achter ons ligt. 

We willen samen met jullie in deze viering God vragen 
om ons bij te staan in het Carnavalsjaar dat voor ons ligt. 
Soms lopen dingen verkeerd en begrijpen we elkaar niet 
goed en toch willen we er voor elkaar zijn. Tijdens deze 
viering zal pastor Guus van der Ploeg ons hiermee op 
weg helpen om er over na te denken. 

Prins Ferdinand 1e en Jeugdprinses Yasmijn 1e, adju-
danten en hofdames met de volledige Raad van 11, het 
bestuur en leden van CV De 11Jes zijn er natuurlijk bij.
De koren Vocaal en Sam Sam zullen in carnavalskleding 
leuke liedjes zingen en een aantal muzikanten van DES 
maken vrolijke muziek. 

De kerk wordt mooi versierd, het wordt een kleurrijk 
geheel. Wij hopen jullie hier te zien, en het zou leuk zijn 
voor kinderen van de basisschool om verkleed te komen! 

Wehl. Vorig jaar is ’n kerstconcert gegeven in ’n volle 
Martinuskerk te Wehl. Dit jaar is gekozen voor de kerk 
van	Nieuw	Wehl.	In	een	klein	uur	komen	Franse,	Schot-
se, Spaanse, Ierse, Duitse, Zweedse en Engelse liederen 
voorbij. Een zeer gevarieerd 4-stemmig repertoire met 
bekende en minder bekende gezangen. De dirigent 
is Ans Kolenbrander die al verschillende koren heeft 
geleid.

Dit concert mag u niet missen, u bent van harte wel-
kom! Op zondagmiddag 10 maart om 14.30 uur vindt 
de	uitvoering	plaats	in	de	kerk	te	Nieuw	Wehl.	De	toe-
gang is gratis, na afloop vrije gift.
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Wehl

Orgelmuziek Martinuskerk

In het verleden waren er twee vrijwilligers die het 
grote kerkorgel op gezette tijden bespeelden. Helaas 
moesten	deze	mensen	hiermee	stoppen.	Nu	heeft	zich	
onlangs weer iemand gemeld, die regelmatig dit prach-
tige orgel wil bespelen. Het kan dus voorkomen dat u 
bij het passeren van de kerk orgelmuziek hoort; als u 
hiervan houdt, loop dan gerust de dagkapel binnen, 
neem een gemakkelijke stoel en geniet!

beetje grip op te krijgen. Carnaval werd gekoppeld aan 
de	40	dagen	tijd	en	aan	Pasen,	het	feest	van	het	Nieuwe	
Leven. Het woord Carnaval is hier mogelijk zelfs van 
afgeleid. Het Italiaanse “carne levare” betekent zoiets 
als het opheffen of wegnemen van het vlees. Het begin 
van de vroegere vastenperiode, zonder vlees. 

Een tweede lezing is dat de kerk het Carnaval zelf min 
of meer is begonnen in de middeleeuwen. Carnaval 
diende in die lezing om een afkeer van het aardse leven 
op te wekken. Men mocht zelf een paar dagen tonen en 
ervaren wat het is om een duivel, heks, nar of anti-christ 
te zijn. Daarna was het vasten en kon je beter over de 
andere kant van het leven nadenken. Pater Willy Hou-
ben schrijft in zijn bijdrage dat er een speciaal concilie 
bijeen geroepen werd in die tijd om hierover te delibe-
reren. Hij schrijft: “Een theoloog uit die dagen schreef: 
Wij vieren het feest niet in ernst, maar louter als scherts 
om ons, zoals onze voorouders, te vermaken opdat 
onze aangeboren zotheid tenminste eenmaal per jaar 
kan uitrazen. Daarom geven wij ons enkele dagen over 
aan zotheden, om daarna met des te meer ijver ons toe 
te leggen op onze dienst aan God”.

Later is onder invloed van de Reformatie het Carnaval in 
onbruik geraakt, behalve daar waar de grens liep tussen 
de gebieden van de Reformatie en de Katholieken. Iets 
wat we in onze streek nog steeds een beetje terug zien. 
Maar ook deze lijnen zijn aan het vervagen. Carnaval is 
tegenwoordig een breed gevierd volksfeest en het is 
voor steeds meer mensen een uitlaatklep geworden. 
De boog kan niet altijd gespannen staan. 

De ontwikkelingen in de Katholieke kerk gaan ook De 
Mölledraejers	en	naar	ik	aanneem	meer	Carnavalsver-
enigingen in de parochie H. Gabriel aan het hart. Bin-
nenkort	wordt	de	kerk	in	Nieuw	Wehl	definitief	geslo-
ten. Binnen de vereniging hebben we nagedacht over 
de Carnavalsvieringen. Wij hebben besloten dat we 
er mee door willen gaan. Misschien in een iets gewij-
zigde vorm, misschien op een andere locatie, maar met 
humor, muziek en zang, een kwinkslag en met respect 

naar elkaar. Want, zo sprak de beroemde Duitse histo-
ricus Golo Mann; “Wie zijn verleden niet kent zal geen 
greep krijgen op de toekomst” .

Alaaf!

Bennie Vonk
Ambassadeur van C.V. De Mölledraejers
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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

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 
Vacant	- Vice-Voorzitter	
Sandra	Bergevoet - Secretaris 
Vacant	- 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. De opgaveformulieren 
liggen ook achter in de kerkportalen.

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! 


