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Agenda parochie H. Gabriël

•	 Eerste	Heilige	Communie
 Zondag 19 mei, 11.00 uur
 Martinuskerk Beek

• Eerste	Heilige	Communie
 Zondag 26 mei, 09.30 uur
 Mariakerk Didam

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

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

•	 Vormselviering
 Vrijdag 7 juni, 19.00 uur
 Mariakerk Didam

•	 Pinksterweekend
 Zaterdag 8 en zondag 9 juni
 Collecte t.b.v. Week Nederlandse Missionaris

•	 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  
19 juni. De datum voor het aanleveren van arti-
kelen staat op vrijdag 17 mei 2019. De redactie  
heeft de vrijheid ingezonden stukken taal- 
technisch aan te passen, in te korten of niet te 
plaatsen.  

•	 Vormgeving	en	druk
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam

Inhoudsopgave
Nr. 2 -  2019

Op	de	 voorpagina:	God noemde het licht dag, en de 
duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond ge-
weest en het was morgen geweest, de eerste dag.’ Door 
alle eeuwen heen hebben mensen licht en donker erva-
ren als de ultieme tegenstelling. Licht en donker, dag en 
nacht staan symbool voor leven en dood, voor het god-
delijke en het kwade.

AgendaAgenda

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.  

2									De	Gabriël			•		Nr.	2	-	2019

6

12

11
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 Pastoraal woord
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 Rooster van vieringen
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  Parochies Maria Laetitia en H. Gabriël vinden 
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Langs Heilige Huisjes

 Commissie Vrijwilligersbeleid

 Gabriël actueel
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VoorwoordVoorwoord

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van 
water. Want, zo stelt de Vastenactie, ‘Water 
verandert alles’. Voor ons is het zo vanzelfspre-
kend. Je draait de kraan open en er is water. En 
is er dan een keer een storing waardoor er geen 
waterdruk is, dan is er bijna sprake van algehele 
paniek. Want zonder water geen wasgelegen-
heid, geen water voor het toilet, geen water voor 
koffie of thee, en ga zo nog maar even door. Stel 
je voor dat wij structureel zonder water zouden 
zitten, dan verandert er voor ons ook heel wat. 
En andersom geldt het voor de mensen waar de 
Vastenactie aandacht voor vraagt. Wat zou er 
voor hun veel veranderen als ze water zouden 
hebben…

Via de Vastenactie kon je een zogenaamde 
douchezandloper bestellen. Een handig hulp-
middel om water te besparen bij het douchen. 
Als je doucht binnen de tijd van deze zandloper 
bespaar je een behoorlijk aantal liters per keer. 
Ik kan u zeggen; het is best een uitdaging! Maar 
het doet je ook realiseren hoe gemakkelijk het is 
om water te verspillen. En zeker in een veertigda-
gentijd vind ik het wel passend om eens wat te 
‘minderen’. Een stukje bewustwording als opmaat 
voor Pasen. 

Pasen. Het zal u niet verbazen dat dat als een 
rode draad door deze De Gabriël loopt. Van de 
betekenis van het kaarslicht tot alles rond de 
Goede Week en natuurlijk de vieringen. Een 
mooie tijd in het liturgische jaar. En natuurlijk 
ook aandacht voor andere dingen in en rond 
onze parochie. De jongeren van Impulz praten u 
graag bij en we informeren u vast over het nade-
rend afscheid van pastor Ben Aarsen. Kortom; er 
valt weer genoeg te vertellen! 

De redactie van De Gabriël wenst u alvast 
Zalig Pasen!

Augustine van Ree
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KinderWoordDienst

De werkgroep KWD bestaat uit vier actieve vrouwen die per KWD ongeveer 12-20 kinderen op hun eigen wijze 

meenemen op de weg/zoektocht van het geloof. We maken daarbij gebruik van diverse websites met 

verwerkingssuggesties passende bij de bijbellezing van de zondag. 

Een KWD doe je nooit alleen. We vinden dat er 2 of 3 personen moeten zijn om het te begeleiden. Ben jij 14 jaar 

of ouder of veel ouder en wil je ons teampje versterken… of eens kennismaken… meld je dan bij Carmen Roes 

via kwd@parochiegabriel.nl. We overleggen 3x per jaar een uur en verzorgen met ons teampje ongeveer 10 KWD 

per jaar.

Zoekt hulp!

Correspondenten gezocht! 

Schrijf over uw geloofskern!

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

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

Schuttersfeesten, 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.

Hulp in de huishouding gezocht!
Per 1 juli 2019 zoekt pastoor Jansen een hulp in de huishouding die hem 15 uurin de week wilt helpen met de dagelijkse huishoudelijke bezigheden. Dit zijn bezigheden in de pastorie van ’s-Heerenberg. 

Iets	voor	u? 
Neem	dan	contact	op	met	pastoor	Jansen	via	0314	–	650	028	of j.jansen@parochiegabriel.nl.



Het onmogelijke gebeurt (doen we) direct, wonderen duren iets langer. 

e waren er door Jezus steeds op gewezen dat in 
Jeruzalem het grote feest van Pasen anders zou 
gaan verlopen. Maar dat zou toch niet gebeu-
ren. De 12 leerlingen en Petrus voorop zouden 

het voor hun grote leidsman en inspirator opnemen. Lij-
den en overgeleverd worden in handen van machtheb-
bers, van de oudsten, zouden ze hoe dan ook voorko-
men. Ze waren toch met velen die Hem gevolgd hadden. 

Toen de euforie van het feest omdraaide, sloeg ook hun 
voornemen de grond in. Alle goede bedoelingen ten 
spijt, angst overmeesterde, onmacht, en eigen ‘hachie’ 
en leven… Het onmogelijke, ze hadden het gezien, 
gehoord en hun ogen dicht gedaan en het zekere voor 
het	onzekere	gekozen.	Nee,	ik	hoor	er	niet	bij,	ik	ken	
Hem niet. Slechts een paar mensen waren trouw 
gebleven, meest vrouwen, Zijn moeder voorop. Maar 

Pastoraal woord Pastoraal woord 

Pasen…

het gros was weg niet wetend van hoe nu verder. En dan 
kwamen er allerlei verhalen en veronderstellingen bij.

Stiekem toch maar gaan kijken bij het graf, je weet maar 
nooit. En dan na drie dagen die nieuwe hoop, daar klonk 
het in hun midden “Vrede zij u”. Het wonder…? Maar ook 
dat heeft tijd nodig, al is het zo waar als maar kan, om 
echt door te dringen. Wonderen duren iets langer.

In het leven van veel mensen vinden gebeurtenissen 
plaats waar menigeen van verzucht dat het niet kan, het 
is bijna onmogelijk. Maar het gebeurt wel. Ziekte, maar 
zo gezond geleefd, je baan verliezen, maar je ziel en 
zaligheid in je werk gelegd, je geloof, maar altijd trouw 
naar de kerk en nu toch… En je wilt er wel van weg-
lopen, ontkennen en net doen of het je niets doet, maar 
het vreet aan je, je blijft er mee bezig. Wonderen...?

Pasen anno nu betekent ook dat je ogen en oren open 
hebt. Dat ook jij, bij alles wat jou in het leven overkomt, 
die stem hoort. Vrede zij u, tegen jou gezegd, op dat 
onverwachte moment. Het leven krijgt ineens een nieuw 
perspectief. Dat wonder duurt langer.

Ik hoop en bid dat met dat ‘Zalig Pasen’, dat wonder 
werkelijkheid wordt in uw leven. Dan zal Vrede zij u, 
steeds een nieuw begin zijn.

Namens	bestuur	en	collega’s	wens	ik	u	Zalig	Pasen	en	
mooie feestdagen.

Pastor Ben Aarsen 

Z

Pastor Ben Aarsen zal met emeritaat gaan en hierbij 
staan we stil tijdens een viering op zondag 2 juni. 
Deze viering is in de Mariakerk in Didam en zal om 
10.00 uur beginnen. Na afloop bent u van harte 
welkom in zaal Jan&Jan om pastor Aarsen de hand 
te schudden. Overigens heeft pastor Aarsen 
aangegeven graag nog voor te willen blijven gaan 
tijdens weekendvieringen in de parochie H. Gabriël, 
waar wij graag gebruik van zullen maken.  
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Rondom liturgische spiritualiteit 

eel kerkliederen bezingen het licht:  Zo vriende-
lijk en veilig; Vernieuw gij mij , o eeuwig Licht… 
Het zijn geliefde liederen en ze gaan gedeel-
telijk terug op een van de oudste christelijke 

hymnen: Foos hilaron, vriendelijk licht van de heilige 
glorie. Sinds de vrouwen op Paasmorgen,  bij het eerste 
licht, getuigden van de verrijzenis van Christus, werd 
de opkomst van de zon in het oosten een beeld van de 
overwinning van het nieuwe leven. 

Eeuwig licht
Kaarslicht is in de liturgie symbool van Christus die zich 
in Johannes 8,12 het Licht der wereld noemt. In die lijn 
gingen lampen en kaarsen in de liturgie een belangrijke 
rol spelen. Aanvankelijk hadden de kerkvaders bezwaar 
tegen het gebruik van kaarsen, omdat het een heidense 
gewoonte was. Maar al gauw werden betekenis en 
gebruik verchristelijkt, allereerst bij de dodencultus. 
Men brandde kaarsen op de graven van overledenen 
en tijdens het gebed voor de doden, als teken van het 
eeuwig licht waarin de gelovige is binnengegaan. Zo 
plaatste men ook lichten bij de graven der martelaren, 
waaruit de latere gewoonte is ontstaan om kaarsen te 
ontsteken bij de relieken en de beelden van heiligen.  

Kaarslicht

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 bekijken staan we stil bij:

Altaar
De kaarsen op het altaar komen voort uit het byzantijn-
se hofceremonieel. Men droeg kaarsen mee bij de bin-
nenkomst van de keizer, zoals later in de processie met 
de paus of bisschop. Tegenwoordig dragen we nu nog 
kaarsen mee in plechtige vieringen, een intochtproces-
sie of in de evangelieprocessie. Op of naast het altaar en 
naast kruisbeeld en evangelieboek zijn de kaarsen een 
hulde aan Christus die de ware Heer is. 

Oude gewoonte
Kaarsen spelen op veel momenten een rol: in de 
adventskrans, waar zij het komende en groeiende licht 
symboliseren; op Maria Lichtmis, waar zij de afsluiting 
van de Kersttijd markeren en een groet brengen aan 
Christus, ‘het licht dat voor alle heidenen straalt’. Ook 
bij de Blasiuszegen gebruiken we kaarsen. De wijdings-
kruisjes in de kerken worden soms gemarkeerd door 
kaarsen. De gewoonte om voor overledenen een kaars 
te ontsteken op Allerzielen is snel ingeburgerd en sluit 
aan bij die oude gewoonte om licht te maken voor onze 
doden. We kennen de huwelijkskaars als teken van een-
heid en verbondenheid; we kennen de kaarsen rond 
de baar van een overledene. En laten we onze offer- of 
devotiekaarsen niet vergeten: teken van ons gebed via 
Maria en de heiligen. Ons kaarsje voor hen begeleidt 
ontelbare kleine en grote gebeden. 

Nieuwe vuur
De belangrijkste kaars is de paaskaars. Versierd met 
het jaartal, de Alfa en de Omega (uit Jes. 44,6 en Apoc. 
22,13) en het kruis voorzien van vijf wierrookkorrels 
(herinnering aan de vijf wonden), alles verwijzend naar 
Christus die stervende de dood overwon en het duister 
vervulde met zijn Licht. Die kaars wordt in de Paasnacht 
aan het nieuwe vuur ontstoken, binnengedragen, fees-
telijk toegezongen in het Exsultet en door bewieroking 
gezegend. Van Pasen tot en met Pinksteren, de hele 
Paastijd brandt hij bij de ambo of de lessenaar. Daarna 
wordt hij geplaatst in de doopkapel en van elke dope-
ling wordt de doopkaars ontstoken aan het grote Licht 
van Christus.

Vriendelijk licht
Weinig liturgische symbolen zijn zo geliefd en zo krach-
tig als de kaarsen. Hun kwetsbare, vriendelijke vlam 
spreekt van ons kwetsbare geloof, van Gods verborgen 
aanwezigheid, van licht dat alle duisternis verdrijft.  

V
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Geloof

Bouwen aan het geloof

Terwijl de eerste De Gabriël van het nieuwe jaar net is verschenen zijn we als redactie alweer op pad voor de 
volgende uitgave. Fietsend in het buitengebied laten we de kerktoren van Wehl achter ons en zien we de torens 
van de kerk van Nieuw Wehl verschijnen. Op onze plaats van bestemming heet de hond ons vriendelijk welkom en 
we vinden onze weg rondom het huis waar we Jan en Nolda (‘Zus’) Lieftogt treffen.      

nmiddels is het bijna twee jaar geleden dat in de 
parochie bekend werd gemaakt welke kerken er 
gesloten zouden worden. Zittend aan de keuken-
tafel bij Jan en Zus zien we nog net de spits van 

de kerktoren van Wehl, de kerk die vooralsnog open 
zal	blijven.	De	kerk	van	Nieuw	Wehl	ligt	dichterbij,	dit	
is ook jarenlang de kerk geweest waar Jan en Zus de 
vieringen hebben bijgewoond. Tot het moment waarop 
duidelijk	werd	dat	de	kerk	in	Nieuw	Wehl	zou	worden	
gesloten en er de laatste weekendviering is gehouden.   

Zus:	Wij zijn natuurlijk heel anders opgevoed rondom 
het geloof dan dat nu het geval is. Vroeger was het 
geloof veel intenser. Door de dag heen regelmatig 
gebed en op de knieën voor het bed. Dat maakt wel dat 
wij het geloof nu beleven zoals Jan en ik dat doen. 
Jan: Het bijwonen van de viering in het weekend, in ons 
geval op zaterdagavond, voelt als de afsluiting van de 
week. Het uiten van je dankbaarheid en je gebed voor 
een goede komende week. Waar en in welk gebouw je 
dat doet maakt feitelijk niet uit. 

Vieren in een kerkgebouw

Jullie zijn op zoek gegaan naar een ander kerkgebouw
Zus: Het bijwonen van een viering geeft rust, een 
stukje bezinning. Dat verlangen blijft, ook al gaat je 
vertrouwde kerkgebouw sluiten. Wij gaan nu net zo 
makkelijk naar Wehl, Beek of ’s-Heerenberg, maar we 
komen ook buiten de parochie H. Gabriël hoor! Ook de 
kerken van Drempt en Dieren zijn ons niet onbekend. 
Jan: Je merkt wel dat er verschil is tussen de kerken 
hoor, vooral qua sfeer en de contacten na een viering.  
Ik houd er wel van om na de viering een gesprekje aan 
te knopen, maar dat is niet overal vanzelfsprekend. 
Zus: We kerken nu wel in andere gebouwen, maar 
soms  heb je toch wel het gevoel dat je iets mist. Het 
oude vertrouwde. Maar het heeft geen zin om daar in 
te blijven mijmeren, het is nu eenmaal niet anders. Het 
vinden van een plaats van rust en bezinning is voor ons 
belangrijker.  

I
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Kerk Nieuw Wehl

ColumnColumn

Waardeloos	geloof

Aan het einde van de uitvaart van moeder wilde 
iemand nog een woordje spreken. Hij vertelde 
geschrokken te zijn toen zij  op het einde van 
haar leven had gezegd: “Ik geloof niet in het 
hiernamaals.” En ik schrok ook. In de preek had ik 
juist gesproken over haar sterke geloof! Zo had-
den haar allernaasten het ervaren. Het voelde 
alsof alles wat we tot dan toe gebeden, gelezen 
en gezegd hadden in één klap onderuit werd 
gehaald.

Vaker heb ik meegemaakt dat een zieke of ster-
vende twijfels uit: is er echt leven na de dood? 
Zal ik echt mijn geliefden weerzien? Soms zitten 
er beelden in de weg die al te menselijk zijn. 
Wie kan nog op een hemel hopen waar mensen 
de hele dag rijstepap eten van gouden bordjes 
met gouden lepeltjes? Wie kan zich de eeuwig-
heid voorstellen? Voorbij tijd en ruimte houdt 
ons voorstellingsvermogen op. Maar dat liefde 
grenzeloos is en sterker dan de dood, dat weet 
iedereen die ooit liefhad en afscheid moest 
nemen. 

Geloven in de verrijzenis is geloven in Gods 
liefde die sterker is dan de dood. Dat is de kern 
van ons geloof, hoe we het ook beleven of ver-
woorden. Zonder dát is ons geloof waardeloos, 
zegt Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs 
(15, 17). Hij stelt zelfs: “Als wij enkel voor dit 
leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, 
zijn wij de meest beklagenswaardigste van alle 
mensen.” Waarom? Zonder zijn opstanding uit 
de dood is Jezus niet meer dan de zóveelste ge-
executeerde idealist. Hem navolgen is dan een 
doodlopende weg. Maar zo is het niet: Christus 
is verrezen!

Jezus gebruikt voor het hiernamaals het beeld 
van het vadershuis waar ruimte is voor velen 
(Joh. 14, 2). Een kwetsbaar beeld, omdat niet 
ieder mensenkind thuis de ruimte vond of vind 
om zich te ontplooien in een sfeer van veiligheid 
en geborgenheid. Maar ook een sterk beeld om-
dat ieder mens ten diepste daarnaar verlangt. 

Vanaf deze De Gabriël 
vindt u elke keer wisse-
lende columnisten. Deze 
keer Vicaris Hans Pauw, 
tevens pastoor van onze 
‘buurparochie’ Maria Lae-
titia (Doetinchem e.o.).

Toch maakt lang niet iedereen de stap die jullie 
hebben gezet
Jan: Wij nemen ook wel mensen uit de buurt, of die 
we kennen, mee naar de kerk. Het is wellicht ook wel 
een beetje typerend voor deze streek dat mensen uit 
zichzelf niet snel zullen vragen of ze met een ander mee 
kunnen rijden. Terwijl ze waarschijnlijk wel de behoefte 
hebben om de kerk te bezoeken. Tja, je moet er dan 
toch zelf iets van maken. 
Zus: Dat klopt. Je moet er zelf wat aan doen, je moet 
zelf datgene opzoeken waar je behoefte aan hebt. Het 
is makkelijk om op van alles en nog wat af te geven, 
of te zeggen dat het allemaal aan de kerk ligt, maar je 
schiet er helemaal niks mee op en je hebt uiteindelijk je 
zelf er mee. 

Hoe worden jullie ontvangen in de andere 
kerkgebouwen?
Zus: We voelen ons altijd welkom in welk kerkgebouw 
we ook komen. We gaan naar de kerk omdat het kerk-
bezoek ons kracht geeft, nu en  in moeilijke tijden.  
Al is dat maar door het opsteken van een kaars. En dat 
kan in elk kerkgebouw en dat zal iedere kerkbezoeker 
herkennen. 
Jan: Ha! Als we nog eens wat aan die verrekt harde en 
krappe kerkbanken zouden kunnen doen zou het  
helemaal mooi zijn! Wat dat betreft waren de stoelen in 
de	kerk	van	Nieuw	Wehl	een	stuk	comfortabeler!	Maar	
net wat Zus zegt, daar gaat het kerkbezoek natuurlijk 
niet om. We komen er om te bidden, voor kracht en 
voor elkaar. 

Wat mooi om van deze mensen op leeftijd te horen  
hoe ze toch hun plek van gebed blijven vinden in 
(en buiten) onze parochie. En door die plekken op te 
zoeken maken zij een groot gebaar. Waar onze (voor-)
ouders letterlijk hebben gebouwd aan de kerk, bouwen 
Jan en Zus aan onze huidige kerk. Simpelweg door 
gehoor te geven aan hun behoeften en dat te zoeken  
in een ander kerkgebouw dan dat we gewend waren. 
En dat is een groot goed…

Vicaris Hans Pauw
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Van uw pastoresVan uw pastores
Ontmoeting bestuur en team
Maandag 18 maart hebben het team en het bestuur het 
tweejaarlijks gezamenlijk overleg gehad. Er is gesproken 
over ontwikkelingen binnen de parochie betreffende de 
vrijwilligers, het korenbeleid, de nieuwe pastorale orga-
nisatie, etc. Maar ook is er een aanzet gemaakt van eerste 
gedachten	rondom	beleid	2020	–	2025.	Beleid	waarin	
wederom keuzes moeten worden gemaakt, maar ook 
nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd voor behoud 
van geloof in de toekomst.  

Collecteschema
Het bestuur en het team hebben een collecteschema 
samengesteld waarin we ook als parochie H. Gabriël onze 
bijdrage willen leveren aan landelijke kerkelijk gebonden 
acties. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Vastenactie en 
de Adventsactie.   

Abdijdag(en) 2019
Het team is nog steeds doende om voor 2019 een Abij-
dag te organiseren. De locatie is een uitdaging vanwege 
de verbouwing van de Willibrordsabdij in  Doetinchem. 
We hebben echter goede hoop ook dit jaar een Adbijdag 
te kunnen organiseren. 

Afscheid pastor Ben Aarsen 
De voorbereiding voor het afscheid van pastor Ben 
Aarsen zijn gestart. U leest hierover meer op pagina 5 van 
deze De Gabriël.

Opvolging Guus van der Ploeg
Ook pastoraal werker Guus van der Ploeg zal eind dit jaar 
met pensioen gaan. Het is nog niet duidelijk hoe en of 
zijn plek in het team zal worden ingevuld. Zowel het team 
als het bestuur maken zich er hard voor om het pastoraal 
team op sterkte te houden. We houden u op de hoogte!

Workshoppen
De afgelopen maanden zijn er mensen in onze parochie 
bezig geweest met het schilderen van iconen of hebben 
hun eigen huispaaskaars gemaakt. Initiatieven die het 
team van harte ondersteunt omdat het mensen samen-
brengt en waarbij vaak ook blijkt dat er ruimte is voor 
de concrete geloofsbelevingen. Bij beiden zijn er ook 
momenten van gebed en zegening geweest. 

Ontmoeting PCI
Het pastoraal team heeft samen met het parochiebestuur 
een ontmoeting gehad met het bestuur van de PCI van 
de parochie H. Gabriël. Een jaarlijks overleg om elkaar te 
informeren en met elkaar te communiceren over afstem-
mingen en verantwoordelijkheden. Binnen het PCI zijn er 
ontwikkelingen gaande betreffende het armoedebeleid 
die team en bestuur met interesse volgen. 

Vakantieplanning
Pastoor Jurgen Jansen is van maandag 29 april tot en met 
13 mei met vakantie. 

Weekendmededelingen
Vanuit het pastoraal team worden per maand de mede-
delingen geïnventariseerd. Dit betreft vieringen, paro-
chiële activiteiten, collectes, etc. Door dit per maand te 
inventariseren kan het tijdig worden gecommuniceerd 
met de lokale secretariaten. 

Uw pastores
Pastor Ben Aarsen, diaken Theo Reuling, pastoraal werker 
Guus van der Ploeg en pastoor Jurgen Jansen
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Iedereen, ongeacht religie of afkomst

Ik werd gebeld door een diaken van de protestantse gemeente. Zij hadden een persoon, die flink in de knel zat, 
geholpen en waren er nu achter gekomen dat die persoon katholiek was. Ik vroeg gekscherend: “En kom je die nu 
bij ons over de schutting gooien?” Nee, dat was het zeker niet. De vraag betrof vooral hoe we als kerken samen in 
dit soort situaties zouden kunnen optreden en wat in dit specifieke geval nodig is. Deze wijze van samenwerken 
kennen we al lang en is ook de insteek van christelijk handelen.

nze Caritas, de PCI, heeft in haar visie om-
schreven dat ze er wil zijn voor iedereen, 
zonder te kijken naar religie of afkomst. 
Dat was vroeger niet zo’n probleem. In het 

gebied van onze parochie had je katholiek of protes-
tant en elke kerk zorgde voor haar eigen parochianen 
of gemeenteleden. Dat is de afgelopen decennia wel 
veranderd.	Niet	alleen	zijn	de	van	oorsprong	kerkbe-
trokkenen vaak wat 
minder herkenbaar 
als katholiek of pro-
testant. Er zijn ook 
veel nieuwe religies 
binnengekomen om 
velerlei redenen. Gast-
arbeiders, vluchte-
lingen en arbeidsmi-
granten zorgen voor 
een heel gemêleerde 
samenstelling van de 
samenleving bin-
nen onze parochie. 
We kennen nu ook 
oosterse en orthodoxe 
christenen, sjiitische en 
soennitische moslims, 
tamils 
en meer. 

Ondanks deze verbre-
ding van het werkveld 
blijft de insteek van de 
Caritas overeind: we 
helpen iedereen die in 
nood zit, ongeacht re-
ligie of afkomst. En dat 
biedt samen met de 
burgerlijke gemeen-
ten, de protestantse 
kerken en de diverse hulpverleners een mooi palet van 
opvang. Professioneel werk wat door de kerken aange-
vuld wordt wanneer er gaten vallen. Helaas zijn die ga-
ten er, want bij alle goede bedoelingen van de overheid 
blijkt hun beleid toch nooit iedereen te kunnen vrijwa-
ren van problemen of te helpen als er problemen zijn. 

Die veelheid van religies en afkomst in onze directe 
omgeving roept wel de vraag op of we die mensen wel 
kennen? Onbekend maakt onbemind. Ontmoeting is 
noodzaak. Dit zijn een paar kreten die vaak genoemd 
worden in de gesprekken over religies en culturen. 
Helaas wel bittere noodzaak. Want wat denkt u als u het 
woord ‘moslim’ of ‘jood’ hoort. De huidige tijd roept het 
nodige negatiefs op bij het horen van deze woorden. 

Terecht als je verneemt 
dat een moslim een 
terroristische aanslag 
pleegt. Maar is dat geen 
extreem, een uitzonde-
ring? En wat te denken 
van de ‘witte’  mensen 
die aanslagen plegen 
zoals in de Verenigde 
Staten	of	Nieuw-Zee-
land? Of moskeeën en 
synagogen bekladden in 
ons eigen land? 

Ken je buren. Dat zou 
ook een mooie kreet 
kunnen zijn om ons 
christelijk handelen 
vorm te geven. Bij al het 
diaconale werk staat 
de ontmoeting met de 
vreemde ook altijd in 
het rijtje. En dat mogen 
wij anno 2019 ook van 
toepassing verklaren in 
onze eigen parochie. Wie 
kent nog alle mensen in 
zijn of haar buurt?

Dit doet mij denken 
aan de ontmoeting van 

Franciscus van Assisi met sultan Malik Al Kamil tijdens 
de vijfde kruistocht, dit jaar 800 jaren geleden. Door 
de vijandige linies heen naar de leider om te ontmoe-
ten en vrede te maken. De ontmoeting is gelukt, de 
vrede niet. Wel een ontmoeting die tot de verbeelding 
spreekt en tot op de dag van vandaag uitnodigt om ook 
de stap naar de ander te maken. De toekomst en wijzelf 
zijn er mee gebaat. Openstaan voor eenieder, ongeacht 
religie of afkomst. 

Diaken Theo Reuling ofs

O

Voor diaconie geen grenzen
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De Goede Week

Met Palmzondag begint de Goede Week; de benaming Goede Week verwijst naar het goede door God gegeven dat 
alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. De Goede Week is de laatste week van de veer-
tigdagentijd die voorafgaat aan Pasen. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van 
Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeruzalem op Palmzondag. Het lijdensverhaal van Christus staat 
centraal deze week, maar daarmee eindigt het niet. 

ezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de 
weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God 
voor allen die in Hem geloven. Het Paastriduüm, 
de drie dagen, van het lijden, de dood en de ver-

rijzenis van de Heer begint met de avondmis van Witte 
Donderdag; dan vieren wij de instelling van de Heilige 
Eucharistie. Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven 
van Onze Heer Jezus Christus; de Kruisweg wordt dan 
gebeden en er is een Kruisverering (de avondplechtig-
heden). Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag. 
Paaszaterdag (Stille zaterdag) is de rustdag tussen dood 
en opstanding; op deze dag blijft het ‘stil’ in de kerk; ‘s 
avonds is er dan de Paaswake.  

Palmzondag
Deze laatste zondag voor Pasen vieren we de blijde 
intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Het is de laatste 

Laatste week van Jezus

Geloof

zondag in de veertigdagentijd en de eerste dag van 
de Goede week, ook wel Passiezondag of Palmpasen 
genoemd. Op de drempel van het Paasfeest wordt 
herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, zege-
vierend door een jubelende menigte werd onthaald. 
De mensen bedekten de weg voor hem onder meer 
met de takken van palmbomen. Met Palmzondag vangt 
het Paasfeest aan. In de liturgie staan lezingen centraal 
die Jezus’ intocht in het licht van zijn lijden en opstan-
ding plaatsen. Op palmzondag vervulde Jezus wat in 
het Oude Testament wordt voorspeld: “Jubel, dochter 
van Sion, juich dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning 
komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij 
is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, een jong 
van een ezelin”(Zach. 9, 9). Het ‘koningschap’ van Jezus 
en zijn vorstelijke onthaal in Jeruzalem worden gezien in 
het licht van het Rijk Gods, dat door Lijden en Verrijzenis 
nabij wordt gebracht.

J
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Witte donderdag
Op deze dag vieren we dat Jezus de Eucharistie aan ons 
heeft gegeven; Hij viert met Zijn apostelen het Laatste 
Avondmaal. Jezus weet dat Hij de volgende dag op het 
kruis zal gaan sterven. Uit liefde voor ons geeft Hij op 
die laatste avond van zijn leven aan de apostelen (en 
dus ook aan ons) een ‘afscheidscadeau’; Hij geeft zijn 
eigen Lichaam en Bloed onder de gedaanten van Brood 
en	Wijn.	Hij	neemt	het	brood	en	zegt:	“Neemt	en	eet	
hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt.” Vervolgens neemt Hij de beker wijn en 
zegt:	“Neemt	deze	beker	en	drinkt	hier	allen	uit,	want	dit	
is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit 
is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken.”  Zo wil Jezus altijd bij ons blijven, door de 
Eucharistie. Wij mogen Hem Zelf ontvangen in de H. 
Communie. Dit is moeilijk te begrijpen maar het is een 
geschenk van God om het geloof te zien. In de avond 
viert de kerk ter gedachtenis aan het Laatste Avond-
maal	de	heilige	Eucharistie.	Na	het	slotgebed	van	deze	
plechtige avondmis van Witte Donderdag wordt het H. 
Sacrament overgebracht naar het rustaltaar. Hiermee 
wordt de overgang naar Goede Vrijdag gemarkeerd. 

Goede Vrijdag
Deze dag staat in het teken van de droefheid over het 
sterven van Jezus. Maar bij al deze rouw is er toch ook 
een beginnende vreugde om wat volbracht is. Dat blijkt 
ook uit de naam van deze dag: Goede Vrijdag. We noe-
men deze dag ‘Goede’ Vrijdag omdat we weten dat Jezus 
dit alles doorstaan heeft uit liefde voor ieder van ons; 
op het kruis nam Jezus de straf op zich voor elke zonde 
die wij begaan.  Op het kruis strekt Hij zijn armen uit om 
alle mensen uit te nodigen binnen te gaan in zijn Liefde. 
Door zijn dood op het kruis heeft Hij verlossing gebracht. 
Ieder die in Hem gelooft, zal in eeuwigheid bij God blij-
ven leven. De dood op aarde is dan niet definitief, maar 
een overgang naar de hemel. Uit onszelf kunnen wij niet 
heel dicht bij God komen. Door onze zonden is er een 
soort ‘kloof’ tussen God en ons. Het kruis van Jezus is 
de Weg om deze kloof te overbruggen. Zijn Kruisdood 
verlost ons van de zonden en is de Weg naar zijn Vader. 
Het lijden en sterven van Jezus wordt vandaag in de kerk 
als volgt gevierd: ‘s middags om drie uur, het tijdstip van 
Jezus’ dood, bidden we samen de kruisweg. We gaan 
stap voor stap langs de 14 staties van Jezus’ Kruisweg. 
Zo staan we stil bij al het Lijden dat Hij heeft doorstaan. 
‘s Avonds is er geen gewone eucharistieviering, er is 
dan een viering rond het Kruis. We lezen het Lijdensver-
haal zoals de apostel en evangelist Johannes dat heeft 
opgeschreven. Er zijn ook uitgebreide voorbeden voor 
alle gelovige en ongelovige mensen over de hele wereld. 
Vervolgens gaan we het kruis van Jezus vereren. Tot slot 
van de viering is de communieritus.

Paaszaterdag
Op Paaszaterdag, ook wel stille zaterdag genoemd, 
wordt het verblijf van Jezus in zijn graf herdacht. De kerk 
viert op deze dag, net als op Goede Vrijdag geen eu-
charistie. De rooms-katholieken gaan deze dag dan ook 
niet ter communie. Alleen voor mensen die op sterven 
liggen, worden enkele hosties bewaard. Het is de laatste 

dag van de vastentijd die veertig dagen eerder op 
Aswoensdag is begonnen. De dag draait om stille bezin-
ning die eindigt met het begin van de Paaswake.  

Paaswake
In deze heilige nacht waarin onze Heer Jezus Christus 
van de dood naar het leven is overgegaan, nodigt de 
Kerk alle gelovigen over heel de wereld uit, bijeen te 
komen om te waken en te bidden. Tijdens de Paaswake 
herdenken wij het Pasen van de Heer: wij luisteren naar 
zijn woord en vieren zijn sacramenten. En eens hopen 
wij te mogen delen in zijn overwinning op de dood om 
voor altijd met Hem te leven in God. In deze nacht wordt 
het Licht, dat Christus is, feestelijk binnengedragen en 
bejubeld. Symbool van de verrezen Heer is de paaskaars 
die van nu af haar licht zal doen schijnen. In de kaars zijn 
vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken; zij verbeelden 
de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart. 
Na	het	ontsteken	en	binnendragen	van	de	paaskaars	
(Lumen Christi) wordt de plechtige paasboodschap 
gezongen.

In de dienst van het woord wordt ons verteld hoe God 
in het Oude Verbond de verwachting van het Licht heeft 
opgeroepen. Er zijn meerdere schriftlezingen met de 
hoogtepunten uit de geschiedenis van God die haar 
voltooiing vindt in Pasen. Daarna volgt de zegening van 
het doopwater en hernieuwen de gelovigen de doop-
beloften; door het paasmysterie zijn wij in het doopsel 
begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw 
leven te kunnen beginnen. Het Doopsel is een onuitwis-
baar teken in ons hart, maar omdat wij zo vaak ‘afdwa-
len’, nodigt de Kerk ons ieder jaar uit in de Paasnacht 
ons opnieuw bewust te worden van de belofte en de 
genade van ons Doopsel.

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

Zaterdag	13	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur Zondag 9:30 uur Zondag 11:00 uur  
zondag	14	april Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Woord- en  
Palmzondag B. Aarsen J. Jansen Gezinsviering J. Jansen gebedsviering 
 Pancratiuskoor Different Generations B. Aarsen Antonius van  Gelegenheidskoor 
   Oswalduskoor Paduakoor

    Zondag 11:00 uur    
	 	 	 	 Kinderviering
	 	 	 	 G. van der Ploeg

Dinsdag	16	april	 	 	 	  

Donderdag	18	april
Witte donderdag

Vrijdag	19	april
Goede vrijdag

Zaterdag	20	april		 	 Zaterdag 19:00 uur	
Paaszaterdag	 	 Water-Licht-Vuur-	
  viering 
  G. van der Ploeg 
	  Kinderkoor SamSam  

	 Zaterdag 21:00 uur Zaterdag 21:00 uur  
	 Eucharistieviering Eucharistieviering  
 B. Aarsen en T. Reuling H. Hendriksen en  
 Pancratiuskoor G. Hendriksen  
  Cantare per Dio

Zondag	21	april	 Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur Zondag 11:00 uur
Pasen Eucharistieviering Communieviering Eucharsitieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
	 H. Hendriksen en G. van der Ploeg J. Jansen J. Jansen B. Aarsen en T. Reuling
	 G. Hendriksen One More Voice Oswalduskoor Antonius van  Martinuskoor
	 Latijns-   Paduakoor Beek/Loerbeek 
 Gregoriaanskoor

Maandag	22	april
Tweede Paasdag

Zaterdag	27	en	 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 	
zondag	28	april	 Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen  J. Jansen 
	 Latijns- One More Voice Oswalduskoor Pancratiuskoor  Martinuskoor  
	 Gregoriaanskoor	    Beek/Loerbeek 

Vrijdag	3	mei

Zaterdag	4	en   Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	5	mei   Communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
   T. Reuling B. Aarsen H. Hendriksen en
   Dameskoor Martinus Oswalduskoor G. Hendriksen
     Martinuskoor    
     Beek/Loerbeek 

Zaterdag	11	en	 Zaterdag 19:00 uur	 Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur 
zondag	12	mei	 Eucharistieviering	 Communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 B. Aarsen	 T. Reuling Gezinsviering  H. Hendriksen en 
 Pancratiuskoor  Cantare per Dio Moederdag G. Hendriksen 
	   B. Aarsen Mariakoor Didam 
	 	 	 Oswalduskoor	  

Zaterdag	18	en		 Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur  Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	19	mei Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering
 J. Jansen B. Aarsen  J. Jansen Eerste	Heilige 
 Pancratiuskoor Cantare per Dio   Latijns- Communie
    Gregoriaanskoor J. Jansen en
     G. van der Ploeg
     Zang door
     Communicanten
    

                  

                  

                  Dinsdag 19:00 uur 
Boeteviering 
G. van der Ploeg en
pastoraal team

                  Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur  met
eucharistische 
aanbidding 

Loil 
Palmpasenviering 
G. van der Ploeg

Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en 
T. Reuling
Pancratiuskoor

Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en 
G. Hendriksen
Cantare per Dio

Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen   
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag 15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen   
Latijns-
Gregoriaanskoor

Vrijdag 19:00 uur
Avondplechtigheden
J. Jansen
Different Generations

Vrijdag 15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen   
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag 19:00 uur
Avondplechtigheden
B. Aarsen en T. Reuling
Pancratiuskoor

Vrijdag 19:00 uur
Avondplechtigheden
G. Hendriksen
One More Voice 

Maandag 11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  
Mariakoor Didam

Maandag 09:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en pater 
G. Zweers  
Dameskoor Martinus

                 Zaterdag 19:00 uur 
Mariaviering
G. Hendriksen 
One More Voice 

                 Zaterdag 21:00 uur 
Eucharistieviering
J. Jansen
Dameskoor Martinus 

                 Zaterdag 19:00 uur 
Mariaviering
R. Wiendels 
Oswalduskoor 

Loil 
Zondag 09:30 uur
Laatste viering 
in kerk
T. Reuling
Gelegenheidskoor

Wijzigingen 
voorbehouden
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	 St.	Pancratiuskerk	 St.	Martinuskerk	 St.	Oswalduskerk	 Mariakerk	 St.	Martinuskerk	 Bijzondere	vieringen
	 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek	  
 
Zaterdag	25	en	  Zaterdag 19:00 uur Zondag 9:30 uur  Zondag 11:00 uur  
zondag	26	mei  Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering  
  J. Jansen H. Hendriksen  B. Aarsen 
  Different Generations Martinuskoor  Pancratiuskoor 
   Beek/Loerbeek 
    Zondag 11:00 uur    
	 	 	 	 Eucharistieviering
	 	 	 	 Eerste	Heilige
	 	 	 	 Communie
    J. Jansen en
    G. van der Ploeg
    Zang door
    Communicanten 
	 	 	 	
Donderdag	30	mei
Hemelvaartsdag	 	 	 	  

Zaterdag	1	en	
Zondag	2	juni	   	
	

Vrijdag	7	juni

Zaterdag	8	en Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur  Zondag 11:00 uur
zondag	9	juni Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering  Communieviering 
Pinksteren B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen H. Hendriksen  G. van der Ploeg
 Pancratiuskoor Middenkoor Oswalduskoor  Cantare per Dio
  Nieuw Wehl       
      
  
	 	 	 	
	 	 	 	 Zondag 11:00 uur
    Eucharistieviering
    B. Aarsen en T. Reuling
    Dameskoor Martinus

Maandag	10	juni	  
Tweede Pinksterdag	  

Zaterdag	15	en		  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur 
zondag	16	juni  Communieviering Communieviering Eucharistieviering 
  L. Feijen Vaderdag J. Jansen  
  Latijns-  L. Feijen One More Voice 
  Gregoriaanskoor Oswalduskoor

     
     
     
     Zondag 11:00 uur
     Eucharistieviering
     Pinksterbier
     J. Jansen
     Martinuskoor
     Beek/Loerbeek

                  

                  

Wijzigingen 
voorbehouden

10:00 uur  -  Eucharistieviering  -  Pastoraal team  -  Gabriëlkoor
Binnentuin kasteel Huis Bergh - ‘s-Heerenberg

Maandag 11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  
Different Generations

                 

                 Zaterdag 15:30 uur 
Eucharistieviering
Meulenvelden
J. Jansen
Antonius van 
Paduakoor 

Zaterdag 10:30 uur 
Eucharistieviering
Schuttersfeest
J. Jansen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek 

                 Zaterdag 19:00 uur 
Mariaviering
T. Reuling 
Dameskoor Martinus 

Zondag 11:30 uur 
Eucharistieviering
Eerste	Heilige
Communie
J. Jansen en 
G. van der Ploeg
Zang door 
Communicanten 

Zondag 10:00 uur 
Eucharistieviering
Afscheid	pastor
Ben	Aarsen
Pastoraal team
Gabriëlkoor 

                  Vrijdag 19:00 uur 
Eucharistieviering
Heilig	Vormsel
Vicaris H. Pauw en
G. van der Ploeg 
One More Voice

Nieuw-Dijk 
Zaterdag 19:00 uur
Woord- en 
gebedsdienst
Vrijwilligersavond
G. van der Ploeg
Antonius van
Paduakoor

Zondag 09:30 uur 
Communieviering
Kermis
G. van der Ploeg
Pancratiuskoor 

Hemelvaartsviering De Gabriël 
elkaar te ontmoeten en vooral samen parochie te 
zijn. Dit zal rondom Kasteel Huis Bergh in ’s-Heeren-
berg plaatsvinden. Om 10.00u beginnen we met 
een eucharistieviering op de binnentuin van het 
kasteel.	Na	de	viering	is	er	in	de	pastorietuin	van	de	
Pancratiuskerk voldoende gelegenheid om elkaar 
verder te ‘ontmoeten’. Verdere informatie zal volgen 
via de lokale gemeenschapsbladen, de website en 
facebook. Iedereen is van harte welkom!

Werkgroep Hemelvaarts- en Driekoningenviering

Dit jaar hopen we de 
Hemelvaartsviering weer 
onder een stralend zonnetje 
in de openlucht te mogen 
vieren.	Naast	De	Gabriëldag	
in Didam (september) en 

de Driekoningenviering in Wehl (januari) één van 
de drie gezamenlijke ‘Gabriëlmomenten’ die wij als 
parochie kennen. 

Bij deze nodigen wij u van harte uit om op Hemel-
vaartsdag, donderdag 30 mei, samen te vieren, 
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Afscheid Henk Otten
In de bestuursvergadering van maart hebben we  
afscheid genomen van Henk Otten. Henk heeft met 
passie en deskundigheid, en de nodige humor, het 
gebouwenbeheer onder zijn hoede gehad. Samen met 
de locale gebouwenbeheerders creëerde hij een zeer 
plezierige sfeer waarin veel gerealiseerd is. Henk bedankt! 

Gesprekken nieuwe bestuursleden
De afgelopen weken hebben er diverse gesprekken 
plaatsgevonden met mensen die mogelijk een bestuurs-
functie gaan bekleden. In alle gevallen zijn dit mensen 
met gelovige betrokkenheid én verstand van zaken. 
We hopen als bestuur dat het gaat lukken op korte 
termijn weer een volwaardig bestuur te hebben dat de 
uitdagingen van de komende tijd aan gaat. 

Korenbeleid
Xaf Hendriksen en pastoor Jurgen Jansen hebben zich in-
gezet rondom korenbeleid. Het bestuur hecht er waarde 
aan hier tijd in te investeren om contacten met de koren 
te onderhouden en te blijven investeren in de kerkmu-
ziek in onze parochie H. Gabriël. 

Vertrouwenspersoon
Ook de parochie wordt in deze tijd geacht een 
vertrouwenspersoon te benoemen. Hierover is in het 
bestuur gesproken en is gekeken naar geschikte 
kandidaten. Zo gauw we iemand hiervoor hebben 
gevonden laten we het u weten. 

Secretariaat en financiële administratie parochie 
H. Gabriël
Het bestuur heeft de afgelopen weken inventarisatie-

Van uw bestuurVan uw bestuur

gesprekken gehouden met Petra Amting, Jacqueline te 
Dorsthorst en Jeanette van Pul, de dames van het 
secretariaat en de financiële administratie van onze 
parochie. Doel hiervan was om de werkzaamheden voor 
de komende tijd te inventariseren en te benoemen. 
In de volgende De Gabriël stellen wij de dames én hun 
werkzaamheden graag aan u voor. 

Bevestiging Da. Nieuwenhuizen
Op zondag 31 maart is er een vertegenwoordiging van 
de parochie aanwezig geweest bij de bevestiging van 
de nieuwe dominee in de Protestantse Gemeente  
‘s-Heerenberg - Zeddam. Deze plechtigheid vond plaats 
in de Oswalduskerk van Zeddam. Mooi om deze gastvrij-
heid te kunnen geven! 

Bisdomstaf op bezoek
De bisschop komt naar ons toe! Op donderdag 13 juni 
zullen pastoraal team en bestuur hem ontvangen. 
Tijdens deze ontmoeting zal er met hem en zijn stafleden 
worden gesproken over de gemaakte keuzes en onze 
visie op de toekomst. De bisdomstaf is dit jaar bezig met 
bezoeken aan parochies door het gehele bisdom. 

Overleg budgethouders
Het parochiebestuur heeft samen met Jeanette van 
Pul en Jacqueline te Dorsthorst overleg gehad met de 
budgethouders. Dit overleg ging over afstemming van 
werkzaamheden van secretarieel en financiële aard. 
Een inhoudelijk goed en gemoedelijk overleg! 

Bestuur parochie H. Gabriël

In de afgelopen periode is er ook aan de bestuurstafel weer genoeg besproken. Hierbij een aantal belangrijke 
punten die de afgelopen periode zijn besproken. 



De	Gabriël			•		Nr.	2	-	2019										17

Pastorale boeken
De parochie is verplicht registers van dopen, huwelijken 
en overlijdens bij te houden en te bewaren. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor alle huwelijksformulieren die in  
ieder	geval	90	jaren	bewaard	moeten	blijven.	Nu	er	 
kerken gesloten gaan worden en in andere handen  
overgaan, is het moment aangebroken om deze 
boeken bijeen te brengen. Dat zal gebeuren bij het  
centraal secretariaat van de parochie. Dit geldt ove-
rigens ook voor de boeken van de kerklocaties die 
openblijven. 

Nieuw	is	ook	dat	met	ingang	van	16	mei	2019	met	één	
register voor de gehele parochie gewerkt gaat worden. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat alle dopen, huwelijken 

Kerkelijke boeken en archief 
De nieuwe parochiestructuur van Gabriël 2.0 gaat op veel plekken merkbaar worden. Zo ook bij alle gegevens 
die wij als kerkgemeenschap vastgelegd hebben en vastleggen. Het meest bekend is wellicht het doopboek. Dit 
is het register waarin alle dopen worden vastgelegd en later de Eerste Communie en het Vormsel worden aange-
tekend. Dergelijke registers bestaan er ook van huwelijken en uitvaarten. Daarnaast zijn onze archieven gevuld 
met verslagen van bijeenkomsten, liturgievieringen en gegevens over gebouwen en kerkhoven. Een rijk bezit, 
maar tegelijk ook een hele verantwoordelijkheid. En verspreid over elf locaties. U kunt zich voorstellen dat bij een 
herstructurering ook daarin veranderingen gaan komen.

of uitvaarten die waar dan ook in de parochie plaats-
vinden, in één centraal register worden bijgeschreven. 
Uiteraard zal de naam van de geloofskern waar het 
plaatsvindt in het register vermeld worden. Per dezelfde 
datum worden daarmee alle lopende registers afgeslo-
ten.

Archief
De herstructurering heeft ook gevolgen voor de  
archieven. De werkgroep Secretariaat en Archief is hier 
mee belast. Voor het informatie- en archiefbeheer is 
eerst gekeken hoe dit op één lijn gebracht kan worden 
voor de gehele parochie. Hiervoor zijn richtlijnen opge-
steld. Die zijn deels overgenomen van de bisdommen 
Roermond en Groningen-Leeuwarden, waar al bestaan-
de richtlijnen voorhanden waren. Deze richtlijnen hel-
pen om het inventarisatiewerk bij bestaande archieven 
gemakkelijker te maken. Daarnaast leggen ze een basis 
van voor het toekomstig (meer centrale) informatie- en 
archiefbeheer.

Stappen die daarna zijn gezet of nog gezet gaan 
worden, zijn:
•   Inventarisatie van de bestaande archieven;
•  Waarderen en selecteren van informatie en  

beschrijvingen maken bij te bewaren informatie;
•  Een veilige en goed geklimatiseerde plek regelen 

voor het onderbrengen van de parochiearchieven;
•  Contact met oudheidkundige verenigingen over het 

eventueel delen van informatie.

Met dit alles wordt zeker gesteld dat informatie uit de 
parochiearchieven beschikbaar en vindbaar is en voor 
de toekomst bewaard blijft.
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Parochies Maria Laetitia en 
H. Gabriël vinden elkaar

Het geheim van het succes lag in het afwisselende 
programma, waarin het samen beleven van het geloof 
het doel was van elke activiteit: bedevaart, inzet  voor 
de minder bedeelden, eenzamen, vluchtelingen, thema 
bijeenkomsten, gewoon ‘gezellige avonden’ en  
deelname aan de activiteiten van het jongeren- 
pastoraat van ons Bisdom. Het is een groep van, met en 
voor jongeren, waar saamhorigheid voorop staat. Bij dit 
alles staat voorop: je mag zijn wie je bent!

Dit jaar is het contact met onze eigen parochie  
H. Gabriël  intenser geworden. Er waren altijd al wel  
jongeren die zich bij Impulz aansloten, maar nu hebben 
we het een en ander wat geformaliseerd. De besturen 
van beide parochies - Maria Laetitia en H. Gabriël -  
hebben zich aan Impulz verbonden. Dat betekent dat 
we Impulz ondersteunen, ook financieel, doordat we het 
belang van de club inzien en erkennen. We willen  
immers iets betekenen voor onze jongeren!

Eerlijke hartenkreet
Impulz is niet echt een groep waar je ‘lid’ van wordt.  
Je wilt meedoen of niet. En er is zo veel te kiezen…  

Jongerengroep Impulz

Het idee voor jongerengroep ( 15-25 jaar) Impulz ontstond spontaan, tijdens de jongerenbedevaart naar Lourdes 
in 2012. De bakermat lag in Doetinchem, in wat nu de Maria Laetitia-parochie is, maar al snel bleek de 
aantrekkingskracht voor jongeren uit de omliggende dorpen.

Langs Heilige Huisjes

In een route van maximaal 30 kilometer tonen wij u een 
van de mooiste Heilige Huisjes die de omgeving van Ulft 
rijk is. De route leidt u van kapel, naar kerk en andere 
heilige huisjes. Onderweg zullen wij u voorzien van 
interessante feiten en weetjes, wat te drinken en kleine 
versnaperingen.

Op zondag 26 mei kunt u tussen 12.00 uur en 13.00 
uur starten vanaf de H.H. Petrus & Pauluskerk in Ulft. 
Aansluitend nodigen wij u uit om deel te nemen aan 
het Marialof in diezelfde kerk. Wij zijn nog druk bezig 
met het verder uitwerken van deze ‘niet-te-missen’-
fietstocht, dus houd u vooral de parochiewebsite en 
onze Facebook-pagina (facebook.com/jongerengroe-
pimpulz/) in de gaten.

We hebben alweer van de eerste zonnestralen en zomerse temperaturen mogen 
genieten, en ook Impulz is de lente dus in de bol geslagen. Tijd om het stalen ros 
van stal te halen voor een rondje om de kerk, want Impulz organiseert op 26 mei 
een grootse fietstocht langs heilige huisjes.

Fietstocht voor jong én oud

De eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat de ‘e-maillijst’ 
best lang is, maar dat de echt actieve groep jongeren 
een stuk kleiner is. En dat is zonde en jammer, want 
Impulz is een club die de moeite waard is! Daarom nu 
gewoon deze oproep, uitnodiging, hartenkreet. Kom op,  
jongeren van de Gabriël: laat je zien en laat je horen! 
Impulz geeft je de kans. Gewoon als deelnemer, maar 
misschien zelfs als kartrekker naar de toekomst. Want ja, 
jongeren van toen groeien door naar een andere  
leeftijdsgroep en zoeken andere wegen. Maar een 
groepje enthousiastelingen blijft nodig, dus... Kom op!’

Guus van der Ploeg
pastoraal werker

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/

Deze activiteit van Impulz is bij hoge uitzondering (pak 
uw kans!) voor jong én oud! Aanmelden is niet verplicht, 
maar wordt indien mogelijk wel op prijs gesteld. 

Agenda voor de komende periode
•	 	Zondag	14	april 

Palmzondag, deelname aan de Diocesane 
Wereldjongerendag  te Arnhem.

•	 	Zondag	26	mei 
fietstocht met als thema ‘Langs Heilige huisjes’ met 
aansluitend Maria lof; locatie: Petrus en Pauluskerk 
Ulft.

•	 	Zondag	23	juni 
slotactiviteit: dagje uit naar Museumpark Oriëntalis 
Heilig Landstichting.
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WJD @ Home
De Wereldjongerendagen zijn wellicht bij u bekend, maar voor iedereen die het nog niet kent: dit is een  
evenement	dat	1	keer	per	3	jaar	georganiseerd	wordt	om	katholieke	jongeren	bij	elkaar	te	brengen.	Dit	keer	 
waren alle jongeren uitgenodigd om naar Panama te komen. In verband met de seizoenen aldaar is er besloten 
de WJD dit keer in januari te organiseren.

Voor vele jongeren was de locatie en/of het moment 
niet	haalbaar.	Hierdoor	is	er	door	de	Nederlandse	 
organisatie besloten ook een thuisversie te organiseren. 
Op vrijdag 25 januari was het zover en zijn wij, met een 
aantal jongeren van Impulz, op de boot naar Ameland 
gestapt. 

Dienstbaar
Aangekomen op het eiland mochten we eerst kwartier 
maken in onze slaapkamers. Toen ook de tweede boot 
aangekomen was, zijn we het weekend echt gestart met 
een gebedsmoment. ‘s Avonds was er ook tijd voor  
gezelligheid en een spelletje. Op zaterdag stond de 
eerste catechese op het programma. Deze ging over het 
thema van de WJD ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij 
geschiede naar Uw woord.’ Mgr. Van den Hende  
(bisschop van het bisdom Rotterdam) ging ons voor  
in dit thema. Tijdens deze inleiding werden wij  
opgeroepen om net als Maria dienstbaar te zijn. Dienst-
baar naar de wereld, dienstbaar naar elkaar en dienst-
baar naar God. Hierna zijn we in deelgroepen uiteen-
gegaan om meer over dit onderwerp te praten. In mijn 

Nieuwjaarsborrel
Op zondag 20 januari hield Impulz een nieuwjaars- 
borrel met broeder John Mary Jesus van de 
broeders van Sint Jan als gastspreker. Hij gaf een 
inspirerende lezing over het leven van de zalige 
Pier Giorgio Frassati. We hebben gesproken over 
het maken van offers voor God, over onbaatzuch-
tige liefde (agape) voor God en voor je naasten, en 
over vragen die onder de jongeren leefden, zoals 
waarom God verschillende roepingen heeft voor 
verschillende mensen.

Daarna was er een aanbidding, een moment om 
tot jezelf te komen en nader tot God. We sloten de 
nieuwjaarsborrel af met een heerlijke maaltijd. De 
jongeren hadden allen thuis lekkere hapjes bereid, 
waaronder groentequiches, gevulde eieren, een 
sinaasappelcake, een Arabische dadellekkernij 
en nog veel meer. Het was een gezellige en 
inspirerende avond.

deelgroep werd er gesproken 
dat wij jongeren de toekomst 
van de kerk zijn, maar dat 
we hier soms ook moeite 
mee hebben. Dat er soms 
het gevoel is dat er teveel 
druk op de schouders van 
de jongeren liggen. Een dag later stipte de Paus 
dit zelf ook aan in Panama. Hij zei daar tijdens de slotmis 
dat jongeren niet de toekomst zijn maar het heden. 

Workshops
Verder hebben we op Ameland nog workshops gedaan. 
In mijn geval was dit de workshop ‘Zingen is 2x bidden’ 
onder leiding van broeder Fer van de Franciscanen. Hij 
leerde ons dat zingen inspirerend kan zijn en soms meer 
bezieling kan geven dan een gebed. Verder waren er 
workshops over de sacramenten, kaarsen maken, hoe 
bouw	je	een	relatie	met	God	en	Laudato	Si’.	Na	een	 
intensieve ochtend en voormiddag, was het tijd om 
even te genieten van de prachtige natuur die Ameland 
te bieden heeft en even uit te waaien op het strand. 

Oordelen en veroordelen
‘s Avonds was er nog een avond van Barmhartigheid, 
een aanbidding met biechtgelegenheid, en natuurlijk 
weer tijd om de dag gezellig af te sluiten met een  
spelletje. Op zondag begonnen we de laatste dag goed 
met een eucharistieviering. ‘s Middags was er nog een 
College Tour, waarin wij in gesprek mochten met een 
geestelijke over een thema. Ik heb het thema ethiek  
gekozen. Waarom maken wij bepaalde keuzes in de 
zorg, in het onderwijs, maar ook in de sociale wereld? 
De inleiding werd gegeven door een huisarts die tevens 
ook diaken is. De combinatie van deze twee banen gaf 
een inzicht in de keuzes die hij dagelijks moet maken, 
maar zette ook onszelf aan het denken. Hoe staan wij 
zelf tegenover de keuzes die andere mensen maken? 
Oordelen wij soms niet te snel, veroordelen wij mensen 
niet al voor we alle feiten weten? Door de voorbeelden 
van zijn werkveld en van het andere aanwezigen,  
kregen wij het inzicht dat je moet wachten met een  
oordeel vellen tot je alle feiten weet. Verplaats jezelf 
eens in de ander en beslis dan nog eens opnieuw.

Aan het eind van de dag was het alweer tijd om ons 
klaar te maken voor vertrek van het eiland. Helaas 
was het niet mogelijk om echt contact te leggen met 
Panama door een slechte internetverbinding aldaar. Al 
met al was het een leerzaam, inspirerend en gezellig 
weekend. 

Imke Tilma
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Boek ‘Op de weg van het geluk’

Op 1 maart is een boek met deze titel verschenen van Anton ten Klooster en Gerben Zweers. In de zaligspre-
kingen ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. De heilige paus 
Johannes Paulus II vatte het eens als volgt samen: “De zaligsprekingen beschrijven wat een christen zou moeten 
zijn: ze zijn een portret van Jezus’ leerling, een beeld van diegenen die het Koninkrijk van God aanvaard heb-
ben en hun leven in overeenstemming willen brengen met de opdracht van het Evangelie. Tot deze mensen 
spreekt	Jezus,	en	Hij	noemt	hen	zalig”.	Aan	de	hand	van	de	ramen	in	de	Sint	Nicolaaskerk	in	Schalkhaar	be-
schreven ze de afzonderlijke zaligsprekingen en wat je daar in de praktijk mee kunt doen. Thomas van Aquino 
en Augustinus zijn daarbij onze leidraad.

Het boek heeft 96 bladzijden en bevat acht ramen in kleur. Het is uitgegeven bij Adveniat en kost € 19,95.
Het ISBN-nummer is ISBN 978 94 9209 393 6. Het boek is ook bij de schrijvers te bestellen: Anton Ten Klooster, 
amtklooster@gmail.com of Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com.

Zaligsprekingen als een leidraad voor je leven

Commissie Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers

Wij streven ernaar de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving, 
vorming en toerusting staat met hoofdletters staat geschreven. 

e zijn met de commissie nu bezig om het  
vrijwilligersbeleid binnen de werkgroe-
pen een gezicht te geven. Werkgroepen 
kunnen via hun contactpersonen of 

aanspreekpunten van de werkvelden vragen of op-
merkingen doorgeven. Ook gaan we verder met het 
organiseren van bijeenkomsten voor onder andere 
kosters, acolieten, bloemengroepen het komend najaar. 
Verder zal dit uitgebreid worden voor alle werkgroepen 
die werkzaam zijn binnen de parochie. Inmiddels heb-
ben de lectoren er weer twee trainingsmomenten erop 
zitten. Hierbij zijn de lezingen van de Veertigdagentijd 
besproken.

Woensdag 13 maart is er een bijeenkomst geweest met 
de avondwakegroepen en uitvaartgroep. Deze avond 
zijn de avondwakegroepen van de geloofskernen  
samengevoegd tot één avondwakegroep voor de 
gehele parochie Gabriël. Tevens zijn deze avond de 
nieuwe boekjes gepresenteerd voor Avondwake, 
Afscheidsviering en Uitvaart. Alle werkgroepleden zijn 
voorzien van nieuw materiaal, bestaande uit mappen 
met teksten, die zij zelf ook verder kunnen aanvullen 
met eigen teksten.

Wat we verder gaan doen is een centrale agenda  
opzetten met al de bijeenkomsten die plaats vinden 
binnen de parochie. De aanspreekpunten van de 

W
werkvelden zijn dan op de hoogte en kunnen indien 
gewenst aanschuiven.

De commissie heeft een drietal ‘algemene’  
aanspreekpunten:
•	 	Wilma Beursken:   Coördinator  

Vrijwilligersbeleid
•	 	Ben Aarsen:   Ondersteuning pastoresteam 

en Scholing
•	 Sandra Bergevoet:   Ondersteuning vanuit bestuur

Aanspreekpunten werkvelden
Liturgie:
•	 Koren: Theo Kamps
•	 Doeners: Josephine ter Voert
•	 	Avondwake, uitvaart  

en lectoren:  Mimi Hendriksen

Gemeenschapsopbouw:
•	 Communicatie: wordt nog gezocht
•	 Gebouwenbeheer: Jan Loskamp
•	 	Kerkbalans /   

ledenadministratie: wordt nog gezocht 

Catechese:
Aanspreekpunt voor het werkveld catechese is  
Carla Peters.

Diaconie:
Zowel Willy van Bethraij als José Gerhardus zijn de  
aanspreekpunten voor het werkveld diaconie. 

Contact via de coördinator, Wilma Beursken,  
tel: 06 - 203 59 523 of  
mail: vrijwilligers@parochiegabriel.nl.  
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Bakkie troost

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn.
M. Vasalis

Wellicht herkent u iets uit bovenstaand gedicht omdat 
u, onlangs of langere tijd geleden, een dierbare hebt 
verloren.	Na	het	overlijden	hebt	u	uw	verdriet	hopelijk	
met anderen kunnen delen. 

Maar na verloop van tijd worden mensen in de directe 
omgeving weer in beslag genomen door het alledaagse 
leven en vermindert of verdwijnt de aandacht voor een 
rouwproces. Zelf voelt u echter het verdriet, de pijn of 

Maandagmiddag	15	april,	15.00	-	16.30	uur,	
kerkgebouw protestantse gemeente Didam, Torenstraat 10 

Gabriël actueel

het lege gevoel van gemis, het is er nog steeds. U wilt er 
anderen niet mee lastig vallen maar dat voelt wel heel 
eenzaam. Soms zou u willen dat u het ergens kwijt kon. 
Of dat u van anderen zou horen die hetzelfde gevoel 
hebben.

De parochie H. Gabriël en de protestantse gemeente 
Didam organiseren daarom dit jaar drie ontmoetingen 
voor nabestaanden in de maanden april, juli en oktober. 
U bent van harte welkom voor een kort gedenkmo-
ment met daarop volgend een ongedwongen samen-
zijn onder het genot van een kopje koffie of thee. 

We noemen het samenzijn Bakkie Troost, in de hoop 
dat het u mag sterken in het omgaan met het verlies 
dat	u	hebt	geleden.	Deelname	is	vrijblijvend.	Niets	
moet, veel mag.

Maria laat zich vinden...
Ook in deze meimaand gaan we weer op zoek naar plaatsen waar we even met Maria ons geloof en vertrouwen 
kunnen beleven. Maria geeft ons zoveel in onze dagelijkse beslommeringen dat af en toe, voor anderen elke dag, 
we even bij haar willen zijn. 

Zomaar in dat kapelletje in onze kerken, of bij of in de 
kapelletjes langs de kant van de weg. Even al je gevoe-
lens, je zorgen of vragen, je teleurstellingen, maar ook 
met je dankbaarheid met haar delen. Het geeft je de 
kracht vaak en de gedachten dat je er niet alleen voor 
staat.  Met Maria is het misschien wel makkelijker om te 
bidden en te danken.

De weg die zij ging in haar leven wijst ons de weg naar 
de hemelse Vader. Het was juist die Vader die haar ver-
trouwen gaf te doen wat ze doen moest en door alles 
heen het geloof in de toekomst te bewaren.
Zo staan veel mensen elke dag voor haar en vinden 
houvast in hun leven. Overal in de wereld vinden men-
sen die plekken. Ze gaan soms op reis om met velen op 
bijzondere plaatsen te zijn. 

Ook in onze parochie Gabriël gaan pelgrims jaarlijks 
naar die plaatsen. Ze trekken naar Kevelaer, Banneux of 
Lourdes. Dat inspireerde ons om in deze meimaand aan 
die bijzondere plaatsen aandacht te schenken. 

Deze	meimaand	komen	we	bij	elkaar	in:
Beek  11 mei - Troosteres van de bedroefden
 (Kevelaer)
Zeddam  18 mei - Maagd van de armen (Banneux)
Didam  25 mei - Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes)

De	vieringen	deze	maand	steeds	op	zaterdagavond	
om	19.00	uur.	Ook dit jaar willen we Maria hulde bren-
gen. U kunt daarvoor een bloem meebrengen en die in 
de vaas bij de ingang zetten. Tijdens het openingslied 
dragen de voorgangers de bloemen naar voren en zet-
ten ze bij het beeld van Maria. Zoals gebruikelijk kunt 
u de persoonlijke intenties  in het schatkistje doen dat 
bij de ingang van de kerk staat. Bij de volgende bede-
vaart naar Lourdes brengen we die intenties bij Maria in 
Lourdes. 

Werkgroep Mariavieringen



Eerste communie en vormsel 2020
Gaan jullie meedoen?
Nog	even	en	dan	is	het	weer	feest	in	
onze parochie: ruim 70 kinderen doen 
de communie (19 en 26 mei) en zes ‘mei-
den’ ontvangen het vormsel (7 juni). 
We zijn er blij mee!

Ook in 2020 hopen we op wéér zo’n feest. Jongens en 
meisjes, doen jullie mee? Het is tegenwoordig niet meer 
zo gewoon om de communie en het vormsel te doen, 
maar geloof me maar: het is goed om het te doen! Je 
leert er dingen die je nergens anders leert. En…. je 
doet dingen die je anders niet zou kunnen doen! Ja, het 
heeft met Jezus en de kerk te maken. Hij wil alle mensen 
gelukkig zien. Zo is de kerk een club van mensen die 
- met Jezus - echt geluk zoeken voor anderen en voor 
zichzelf. En wie wil er nou niet gelukkig zijn? Dus… 
word jij lid van de club… doe je mee, volgend jaar? 
Je bent welkom!

We gaan jullie ouders vast van alles vertellen. Daarover 
kunnen ze hieronder lezen!

Informatie en aanmelden communie en vormsel 2020
We nodigen belangstellende ouders uit om een van de 
informatieavonden over de communie en het vormsel  
te bezoeken, ook als hun kinderen niet in ‘onze dorpen’ 
op school gaan. De data zijn als volgt:

Eerste Communie
•	 	maandagavond	20	mei,	om	19.30	uur	in	het	 

Dorpshuis in Braamt (voor de geloofskernen  
’s Heerenberg, Stokkum,  Zeddam, Wehl,  
Nieuw	Wehl,	Braamt	en	Kilder);

•	 		dinsdagavond	21	mei	in	de	Gabriëlzaal		van	het	 
parochiecentrum in Didam (voor de geloofskernen 
van	Didam,	Loil,	Nieuw-Dijk	en	Beek).

Voor deze twee avonden geldt, dat u de andere avond 
kunt bezoeken, als u de ene niet zou kunnen.

Kind en gezin

Traditioneel geldt, dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ 
de eerste heilige communie doen. Dat betekent, dat 
deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die 
nu, in dit lopende schooljaar (2018 - 2019), in groep 3 
zitten.

Vormsel
•	 		woensdagavond	22	mei,	om	19.30	uur	

in de Gabriëlzaal van het parochiecen-
trum in Didam. Deze avond is voor alle 
geloofskernen van de parochie.

We gaan op weg naar het Vormsel 2020 met de jongens 
en meisjes die nu, dit lopende schooljaar 2018 - 2019, in 
groep 8 zitten. Deze uitnodiging is dus voor hún ouders 
bedoeld.

Aanmelding
We vragen ouders om zich voor een van de  
informatieavonden aan te melden bij  
administratie@parochiegabriel.nl.	Ná	deze	informatie-
avonden, krijgen ouders het aanmeldformulier voor 
communie en/of vormsel thuisgestuurd om hiermee 
hun kinderen op te geven.

Eerder eerste communie en/of vormsel gemist?
We weten, dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet 
hebben meegedaan aan de communie en/of het  
vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat 
ze	wat	ouder	zijn.	Natuurlijk	zijn	zij	van	harte	welkom	
om in deze ronde 2019 - 2020 mee te doen. Hun ouders 
zijn dus ook van harte uitgenodigd voor de 
informatieavonden.

Vragen?
Wie na het lezen van dit bericht nog vragen heeft,  
kan terecht bij pastoraal werker Guus van der Ploeg:  
06 136 97 367 of g.vanderploeg@parochiegabriel.nl.

Gabriël gezinsdag 2019

Het	duurt	nog	even,	maar	toch	melden	we	vast	dat	de	Gabriël	gezinsdag	van	dit	jaar	zal	zijn	op	zondag	30	
juni,	in	en	rond	het	parochiecentrum	in	Didam.	De	gezinsdag	is	een	gezellige,	creatieve,	sportieve,	lekkere	
en	catechetische	dag	voor	gezinnen	met	jonge	kinderen.	

Het programma is op dit moment nog in ontwikkeling, maar we beginnen sowieso ’s morgens om 9.30 uur met een 
Familieviering. Kinderkoor SamSam zal daarbij met ons zingen. Daarna bereiden we ons met koffie, thee en lekkers 
voor op sport en spel. De pauze is eigenlijk geen pauze want die gebruiken we om lekker met elkaar wat te eten. 
Na	de	maaltijd	gaan	we	creatief	doen:	kinderen	en	ouders,	ouders	en	kinderen.	Wat	dat	is	blijft	nog	even	een	 
verrassing! We sluiten af met het bewonderen van elkaars creaties. Dat zal in de tweede helft van de middag zijn.

Noteer	maar	vast	de	datum:	zondag	30	juni	2019. Maar wie nu al denkt ‘daar wil ik bij zijn!’ kan zich al opgeven bij 
pastoraal werker Guus van der Ploeg:  g.vanderploeg@parochiegabriel.nl.

Vooraankondiging
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Paaszaterdag

Op zondag 14 april vieren we Palmpasen. In onze parochie zijn er dan verschillende vieringen waar kinderen samen 
met hun ouders én hun Palmpaasstok naar de kerk komen. Zingend en biddend vieren we dan Palmpasen en vertel-
len	we	het	verhaal	over	Jezus	die	op	een	ezel	de	stad	Jeruzalem	binnen	trekt.	Na	de	viering	trekken	de	kinderen	met	
hun Palmpaasstok door de dorp. Uiteraard mogen alle kinderen hieraan meedoen!

Palmpaasstok
Sommige scholen maken in de klassen een mooie palmpaasstok. Maar natuurlijk kun je ook thuis een palmpaas-
stok	maken	en	versieren.	En	je	kunt	ook	nog	naar	de	paasknutselmorgen	in	Nieuw-Dijk	gaan.	Op	blz	26	van	deze	De	
Gabriël lees je er alles van!

Op Paaszaterdag, 20 april, vieren we met de eerste communicanten de Goede Week en Pasen. Maar natuurlijk mogen 
alle andere kinderen ook komen meedoen. We gaan ‘spelen’ met vuur, met water en met licht. En natuurlijk wordt er 
gezongen, met z’n allen en met ons kinderkoor SamSam.

Als je komt, breng dan maar een klein flesje water mee. Wat we daarmee gaan doen merk je vanzelf! De viering is in 
de Martinuskerk in Wehl. Het begint om 19.00 uur.

Kind en liturgie

In de Goede Week zijn er twee 
bijzondere vieringen voor kinderen: 

Palmpasen
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Beek 

Overleden

Thea Oortveld  70 jr., Byvank 4b
Dora Lammers- Hetterscheid  82 jr.,
Kleefsestraat 12
Lies Tomassen- Giezen 88 jr., Tesma 6 Didam
Rikie Bod- Wolsink  76 jr., Spoelweg 2
Dinie Stienissen- Vos  86 jr., Zonnekamp Zelhem

Didam

Overleden

Lies Vermeulen- Duis  96 jr., Schoolstraat 5-33
Teun Tinneveld  88 jr., Kerkstraat 71
Dora Loeters- Kraaijvanger 98 jr.,  
Liemerije Zevenaar
Dinie Sloot- Teering  79 jr., Kerkstraat 85
Eef Bosch  80 jr., De Schutterije 62
Wim Scheerder  83 jr., Liemerije Zevenaar

Gedoopt

Rosalie Cau, Puccinistraat 32 Zevenaar

Wijziging openingstijd secretariaat Didam
Met ingang van 1 april, zijn de openingstijden van 
secretariaat in Didam gewijzigd. Voor opgave gebeds-
intenties kunt u terecht op dinsdag en donderdag van 
09.30 uur -12.00 uur. De woensdagmorgen komt dan te 
vervallen. 

Vrijwilligersavond Didam
Op 16 februari was de jaarlijkse vrijwilligersavond. De 
avond begon met een gebedsdienst voorgegaan door 
pastor G. van der Ploeg en zang van het dameskoor  
St. Martinus. 

Om 20.00 uur ging er een grote stoet van de kerk naar 
zaal Jan&Jan waar iedereen ontvangen werd met koffie 
en wat lekkers. In het openingswoord, gedaan door 
Edith Berendsen (lid van de voormalige locatieraad), 
werd stil gestaan bij de veranderingen van het afgelo-
pen jaar. Er zijn veel vergaderingen met de werkgroe-
pen uit andere geloofskernen geweest om te kijken 
hoe iedereen het doet en hoe gaan we samen verder. 

Vrijwilligers uit andere geloofskernen werden extra wel-
kom geheten en hopelijk voelen zij zich inmiddels thuis 
in Didam. Als kerklocatie Didam zijn we dan wel open  
gebleven, maar we gaan verder op een nieuwe weg.  
We zijn een duidelijker onderdeel van de parochie 
Gabriël geworden. Hierna trad Different Generations 
op met een deel van hun jubileumconcert. Zang werd 
afgewisseld met een stukje cabaret over koorleden en 
de repetitie. 

Na	dit	mooie	optreden	werden	de	gestopte	vrijwil-
ligers bedankt voor hun inzet. Helaas waren het er dit 
jaar meer dan voorgaande jaren, dit komt mede door 
de herstructurering. Mensen zagen dit als een goed 
moment op het stokje over te dragen. Hens Wolf werd 
gefeliciteerd met zijn 25-jarig jubileum als lector. Helaas 
heeft hij hiermee moeten stoppen wegens gezond-
heidsproblemen. De werkgroep schoonmaakpastorie 
werd extra in het zonnetje gezet als werkgroep van het 
jaar. Zij kregen als attentie een kleine traktatie voor bij 
de koffie. Helaas zijn een aantal van onze vrijwilligers 
langdurig ziek en zij werden met naam genoemd en 
van harte beterschap gewenst. Hiermee was het offici-
ele gedeelte afgesloten en was er tijd om gezellig met 
iedereen bij te kletsen.

Nieuws uit de geloofskernen

Palmpasenviering
Op zondag 14 april is er om 11.00 uur een viering voor 
de kleine kinderen. Ze mogen - met hun ouders na-
tuurlijk! - met hun Palmpaasstok naar de Mariakerk in 
Didam komen. Zingend en biddend vieren we Palmpa-
sen.	Natuurlijk	vertellen	we	ook	het	verhaal.	De	viering	
duurt ongeveer een half uur. En na afloop gaan we in 
optocht naar buiten en door het dorp. Alle kinderen 
van de hele parochie mogen meedoen!
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Loil

Overleden

Ali Seegers- Looman 89 jr., Tesma 16 Didam

Waar:  R.K. Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen,  
Wehlseweg 36, Loil

Wanneer:	  Woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag  
19 april 2019

Aanvang:  20.00 uur, kerk open half uur voor  
aanvang. 

Heeft	u	nog	geen	kaarten?	Wees	er	snel	bij!

Toegangskaarten bedragen € 7,50 en zijn verkrijgbaar 
via de website www.sjante.nl, bij Cafetaria de Papegaai 
in Loil, Zuivelhandel Tonnie Diesvelt, Primera  
De Moriaan in Didam.

Meer informatie over ‘De Passie Loil’ vindt u op 
Facebook, Instagram en genoemde website.

De Passie Loil 2019; Bewegen in en met de tijd                       
Een initiatief van Sjanté

Na	drie	succesvolle	Passies	brengt	popkoor	Sjanté	ook	
in 2019 weer een eigentijdse versie van het traditionele 
lijdensverhaal. En deze Passie Loil wordt extra bijzonder, 
want het zal voor de laatste keer in de kerk van Loil, als 
onderdeel van de parochie H. Gabriël, zijn.

Het verhaal van lijden, loslaten en onvoorwaardelijke 
liefde, van en voor Jezus, in al zijn facetten. Wij vinden 
steeds weer nieuwe woorden en beelden voor een 
oud geheim. Dit jaar hebben we het eeuwenoude 
lijdensverhaal gespiegeld aan het sluiten van de 109 
jaren oude kerk in Loil. En net als in Loil worden ook in 
andere dorpen en parochies de komende tijd kerken 
gesloten en een andere bestemming voor gezocht. Wat 
doet dit met mensen en wat brengt dit aan vragen en 
herinneringen met zich mee? We hebben de zekerheid 
dat het in de kern doorgaat, het stopt niet hier en nu, 
want geloven beweegt mee, in en met de tijd.

Het koor en combo, onder leiding van Hein Harmsen, 
kijken ernaar uit u dit mooie verhaal opnieuw te  
kunnen vertellen. Het verhaal dat al eeuwenlang wordt 
doorverteld aan velen, maar dat je nog beter begrijpt 
en wat nog meer tot leven komt met liederen en  
teksten van nu. 

Aan de schoonmaak
Op dinsdag 16 april werd traditiegetrouw de Maria-
kerk weer schoongemaakt door de schoonmaakgroep 
van de kerk en de parochiecentrum, de tuinclub en de 
kosters. ‘s Morgens om 9.00 uur begon de grote schoon-
maak. Spinnenraggen, meubilair afnemen en aan de 
kant zetten, zodat na de koffie de vloer geschrobd kon 
worden.	Na	de	verzorgde	lunch	bestaande	uit	soep	en	
broodjes kon al het meubilair weer op de plek gezet 
worden in de kerk en ziet alles er weer blinkend uit. Al-
lemaal bedankt voor jullie inzet!

Van harte welkom tijdens afscheidsviering Loilse kerk 
12 mei 2019, 09.30 uur

Tijdens de laatste communieviering in de Loilse kerk, 
met voorganger Theo Reuling, is iedereen die zich op 
welke manier dan ook verbonden voelt met de Loil, van 
harte welkom om deze viering met ons mee te vieren. 
Verschillende verenigingen en personen, w.o. Drum-
band, Schutterij, Amicitia en Marjo Berentzen verlenen 
hun medewerking tijdens deze laatste viering met 
gelegenheids koor onder leiding van Loyse ten Kate en 
Annèt Lammers.

De laatste twee repetitieavonden voor het koor zijn: 
woensdag 24 april en maandag 6 of woensdag 8 mei in 
de kerk van 20.00 uur tot 21.30 uur. De koffie staat klaar 
vanaf 19.30 uur. Je bent van harte welkom!
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Wehl

Vuur, Water en Lichtviering 
Dit jaar is de bijzondere ‘Vuur, Water en Lichtviering’ 
in de Martinuskerk in Wehl. Op Paaszaterdag, 20 april, 
openen wij om 19.00 uur de deuren voor deze bij-
zondere viering voor kinderen. Er zal samen worden 
gezongen, gebeden en ook stil zijn. Er wordt ‘gespeeld’ 
met vuur, met kaarslicht en met water. Dat zijn de sym-
bolen van Pasen die herinneren aan het Scheppings-
verhaal en het Paasverhaal. De jongens en meisjes van 
de eerste communie zullen deze viering ook bijwonen. 
De kinderen die komen wordt gevraagd een klein flesje 
water mee te nemen. Tot dan!

Nieuw-Dijk

Paasknutselen bij Jeugdwerk Nieuw-Dijk
Waar:	 Meikever aan de Smallestraat
Wanneer:	 Zaterdag 13 april van 9.45 uur tot 11.00 uur
Wie:	 Kinderen van groep 1 t/m 4,  4-8 jaar
Kosten:	 € 2,- per kind

Deze knutselmorgen is voor alle kinderen binnen de 
parochie Gabriël. Deze morgen kun je ook je Palm-
paasstok versieren als je dat op school nog niet hebt 
gedaan. Je dient dan wel zelf je palmpaasstok mee te 
brengen. Materiaal wordt voor gezorgd.

Deze zaterdag zit voor Palmzondag 14 april. De moge-
lijkheid is er dan om samen met je ouders, broertjes of 
zusjes naar de Kinderviering te gaan in de Mariakerk in 
Didam, om 11.00n uur, waarna er een Palmpaasoptocht 
volgt.

Zeddam

Gezinsviering Palmpasen 
Op zondag 14 april is er een gezinsviering Palmpasen 
met optocht met Palmpaasstokken en kinderneven-
dienst.	Neem	een	versierde	Palmpaasstok	mee.	Ieder-
een is van harte welkom. Wij hopen jullie allemaal te 
zien om 9. 30 uur in de St. Oswalduskerk in Zeddam.
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Vastenwandeling; een terugblik 
Ondanks de storm en de regen die voorspeld waren, 
meldden zich toch nog zo’n 25 parochianen uit de ge-
hele parochie Gabriël, om deel te nemen aan de vasten-
wandeling. Om 13.30 uur begon een mooie wandeling 
aan de bosrand van Zeddam. 

Er werd langs verschillende bezienswaardigheden ge-
wandeld waaronder het Oorlogsmonument, het Zand-
gat	met	z´n	tennisbanen,	Natuurtheater,	jeu	des	boules-
banen en de museumboerderij ‘De Gildekaot’. Gelukkig 
bleef het de hele wandeling droog. De wandeling was 
ietwat korter dan vorige jaren omdat we deze keer ook 
een bezoek aan de Rosmolen wilden brengen. Daar 
kregen we van Lau Bisselink, een van de gildebroeders 
van het St. Oswaldusgilde, uitleg over Zeddam, het Huis 
Bergh, het St. Oswaldusgilde en de Rosmolen. In de 
Rosmolen wordt nog gemalen op paardenkracht. Het 
paard was er nu niet, maar in de zomermaanden wordt 
er regelmatig gemalen met paardenkracht. Het is zeker 
de moeite waard om een bezoek te brengen aan de 
Rosmolen.

Na	deze	mooie	onderbreking	door	naar	de	kerk	waar	de	
koffie en een lekker plakje cake klaar stond. De middag 
werd afgesloten met de vesperviering met als voor-
ganger diaken Leon Feijen. Muzikaal werd de viering 
opgeluisterd door het Oswalduskoor.

Dank aan de MOV werkgroep voor de goede organisa-
tie van alweer de 6e vastenwandeling!

‘Passie in Montferland’
Goede Vrijdag 20.30 uur, Oswalduskerk Zeddam

Heb je ‘Passie in Montferland’ nog nooit gezien? 
Kom nou…dat meen je niet! 

Kom deze prachtige eigentijdse uitvoering van het 
verhaal over de laatste uren van Jezus zien en beleven 
in de Oswalduskerk in Zeddam. Door het fantastische 

spel, de zang en de muziek weten de spelers, het koor 
en de musici ons allemaal te raken met het verhaal van 
Pasen. Dit verhaal is al oud, maar vandaag de dag is het 
misschien wel actueler dan ooit. 

Passie in Montferland wordt dit jaar voor de zevende 
keer opgevoerd door leden van de Protestantse Ge-
meente Zeddam/’s-Heerenberg en parochianen van 
geloofsgemeenschap St. Oswaldus. Samen met koor 
Weerklank worden liederen gezongen van o.a. Boude-
wijn de Groot, The Scene, Frank Boeijen, Marco Borsato 
en	Nick	&	Simon.	Na	afloop	van	de	uitvoering	is	er	
gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar na 
te praten.

Passie in Montferland, dat moet je toch echt gezien 
hebben! Zet het in je agenda: Goede Vrijdag 19 april om 
20.30 uur!  Kerk open om 20.00 uur. Toegang gratis, een 
vrije gift is van harte welkom.

Iedereen is van harte uitgenodigd om in woorden en 
muziek het eeuwenoude, springlevende verhaal over 
vergeving, liefde en hoop mee te maken!
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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. 
Vanaf 1 mei alleen nog open op woensdag van 10.00-12.00 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:	eerste en derde vrijdag van de maand 
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 en 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 
Vacant	- 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! 


