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Agenda parochie H. Gabriël

•	 Sacramentsprocessie
	 Zondag 23 juni, 09.30 uur
 Martinuskerk Wehl

•	 Gezinsmiddag
	 Zondag 30 juni, 09.30 uur
 Mariakerk Didam

•	 Processie
	 Zaterdag 6 juli, 09.30 uur
 OLV van Altijddurende Bijstand Nieuw Wehl

•	 Sacramentsprocessie
	 Zondag 21 juli, 09.00 uur
 OLV Onbevlekt Ontvangen Loil

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

•	 Bedevaart	Banneux
 30 augustus t/m 3 september

•	 Bedevaart	Lourdes
	 26 september t/m 1 oktober
 Met vliegtuig

•	 Gabriëldag
	 Zondag 29 september, 10.00 uur
 Mariakerk Didam

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 
21 augustus. De datum voor het aanleveren 
van artikelen staat op vrijdag 26 juli 2019. De 
redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken 
taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te 
plaatsen. 

•	 Vormgeving	en	druk
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam

Inhoudsopgave
Nr. 3 -  2019

Op	de	voorpagina:	Elk jaar gaat de parochie H. Gabriël 
op bedevaart naar Kevelaer. Een indrukwekkende dag 
die begint met de processie richting het centrum van 
Kevelaer. 

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.  
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VoorwoordVoorwoord
Voordat we aan een nieuwe uitgave van De 
Gabriël beginnen hebben we als redactie altijd 
een vergadering om de inhoud daarvan te 
bepalen. We bekijken of er een thema te vinden 
is, en welke activiteiten of gebeurtenissen er in 
de periode van verschijnen zijn in onze parochie. 
Voor deze De Gabriël zijn dat best nog wel een 
aantal ‘dingen’. Na het interview met pastor Ben 
Aarsen naar aanleiding van zijn emeritaat bleef 
het woord markering in mijn hoofd hangen. 
Want pastor Aarsen ziet zijn afscheidsviering 
meer als een markeringsmoment. 

En dan ga je bij je zelf eens nadenken… 
momenten die in mijn leven als een markering 
gelden. Sommige weten we allemaal dat we 
die zullen meemaken: het naar school gaan, 
voor het eerst gaan werken, een bepaalde 
leeftijd bereiken, enfin, u zult ze zelf ook in 
kunnen vullen. Maar andere moment kunnen 
markeringen worden die je overvallen. En 
misschien zijn er ook wel markeringen waar je 
naar verlangt, maar die niet gebeuren. Dat zijn 
meer de ‘menselijke’ momenten in ons leven. Het 
trouwen, overlijden van een dierbare, een wel of 
niet vervulde kinderwens.

Deze De Gabriël staat eigenlijk bol van 
markeringen. Uiteraard die van pastor Aarsen, 
het priesterjubileum van pastor De Vreeze, 
maar zeker ook van de kinderen die hun eerste 
communie of hun vormsel hebben gedaan. 
Een markering die iets achterlaat in hun 
geloofsleven en waarvan we hopen dat ze er 
nog vaak aan terug denken. Als geloofskernen 
en als parochie kennen we uiteraard ook 
onze markeringsmomenten. En die zijn nogal 
veelbetekenend, zeker in ons geval waar we 
midden in het proces van de kerksluitingen 
zitten. Een markering voor een dorp, voor 
de lokale geloofskern maar ook voor de 
parochianen. Maar een markering heeft ook 
een nieuw begin in zich. Laten we ons daar aan 
vasthouden bij welke markering we ook in ons 
leven tegen komen. 

Augustine van Ree
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Gabriël blikt terug

Hemelvaartsviering

Afscheid pastor Aarsen

Ook dit keer weer een speciale kin
derwoorddienst

Een volle Mariakerk

Bij aanvang van de viering

Aan het einde van de viering

Samen vieren in een goed g
evulde kerk

Groet van de vendeliers

Vanwege het onvoorspelbare weer vieren we in de kerk
Organiste Monique Bakema Gabriëlkoor

Genietend van de vendelhulde

Tijdens de receptie met een van de jongste parochianen

En na de viering gezellig samenzijn in de pastorietuin

De buurt heeft groen gemaakt

Foto’s: Jan Meulenbeek



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

et is 7 mei 2019. De informatieronde voor de 
eerste communie en het vormsel  gaat van start. 
De uitnodigende posters hangen in de kerken 
en de scholen, informatie gaat rond via nieuws-

brieven, websites, Facebook en lokale kranten.
En natuurlijk heeft men de uitnodiging voor de informa-
tieavonden kunnen lezen in onze De Gabriël en de lokale 
gemeenschapsbladen.

Ik breng de eerste bezoeken aan de groepen 3 en 8 van 
de basisscholen binnen de grenzen van onze parochie. 
Bijna allemaal hebben ze ‘ingeschreven’. Net als in eer-
dere jaren vind ik het best wel wat spannend. Hoe zal het 
dit jaar allemaal lopen in de verschillende groepen, op 
de verschillende scholen?

Na afloop rijd ik met een goed gevoel naar huis. Steeds 
was er een hartelijke ontvangst. Maar vooral viel het 
me weer op hoe wonderlijk mooi dit soort gesprekken 
lopen. Het gaat eigenlijk ‘vanzelf’. Dat heeft vooral te ma-
ken met de openheid waarmee de jongens en meisjes je 
ontvangen. Je ziet de nieuwsgierigheid in hun ogen: wat 
komt ‘de pastoor’ nou doen?

Dat ik ‘bij de kerk werk’ weten sommigen wel en de uit-
leg over het verschil tussen pastoor en pastor brengt het 
gesprek makkelijk op gang. En dan blijkt hoe geïnteres-
seerd de kinderen van deze leeftijd zijn in de wereld van 
geloven. Al snel gaat het over meer dan het katholieke. 
Het christendom, het Jodendom, de Islam, het Boed-
dhisme en zelfs het Hindoeïsme…. God, Jezus, de Heer, 

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

In de parochie start er weer een nieuwe cursus iconen schilderen onder leiding van Jos Bentert uit Nieuw Deur-
ningen. Wilt u hieraan deelnemen? Dat kan, u bent van harte welkom. De cursus start op 7 september 2019 en 
is vervolgens om de week zodat de iconen dan met het weekend van de 1e advent klaar zijn. Het betreft bijeen-
komsten van 09.30u tot 16.00u in het parochiecentrum in Didam. De kosten bedragen €	210,-	per	persoon	en	
zijn inclusief inclusief icoonplank, verf, koffie en thee. De kwasten kunt u zelf meenemen of kopen bij dhr. Bentert 
(marterhaar  € 47,50). Geïnteresseerd? Geef u op via gabriel@parochiegabriel.nl onder vermelding van cursus 
iconen en met uw volledige adresgegevens. 

Pastoraal woord Pastoraal woord 

Geloof be-leven…

Cursus iconen schilderen

Allah,	Mohammed,	het	goddelijke,	G-O-D,….	ze	komen	
allemaal voorbij. De kinderen begrijpen of voelen aan, 
dat mensen hun geloof in hun dagelijks leven, in doen 
en laten, vorm geven, tot leven brengen. Zo is ook ons 
katholieke geloof een manier van leven. 

Dat leidt tot de vraag  ‘of je gedoopt moet zijn voor de 
communie of het vormsel’. Vragend en wedervragend 
komen we erachter dat dat volgens de regels zo is. Maar 
ook, dat er heel veel mensen zijn die leven zoals Jezus 
dat deed zónder ‘bij de kerk’ te horen. Een beetje plech-
tig	gezegd:	ook	in	het	leven	van	die	mensen	kun	je	-als	je	
er	gevoelig	voor	bent-	het	leven	van	Jezus	herkennen.	Je	
ziet er de verhalen van geloof letterlijk tot leven komen. 
En zulke mensen kun je  bij ‘de club’ rekenen…. En ja 
(ik	kon	het	niet	laten),	zulke	mensen	kunnen	-op	welk	
moment	ook-	besluiten	bij	de	‘club	van	Jezus’	te	willen	
horen…. en dus gedoopt worden. 

Geloven kun je alleen in vrijheid…., het is een keuze…. 
Net als de keuze om de eerste communie te doen of het 
vormsel te ontvangen of om….. vul het maar in! 
Wij	zijn	-natuurlijk!-	blij	met	de	68	jongens	en	meisjes	die	
in mei de communie hebben gedaan en de zes vormelin-
gen van de afgelopen 7e juni. Het zijn stapjes, zoals elke 
dag	een	stapje	is	vol	mogelijkheden	om	je	geloof	-kerke-
lijk	of	niet-	te	beleven.	Moge	de	Geest	van	Pinksteren	de	
kinderen en ons allemaal daarin begeleiden!

Pastoraal werker Guus van der Ploeg 

H
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Rondom liturgische spiritualiteit 

et gebruik van kerkklokken, of in eerste 
instantie bellen, is er een die ons ver terug 
voert in de tijd. Het gebruik van de klok is 
ontstaan uit de bel, die al in het heidendom 

werd gebruikt om op te roepen voor het offer. De 
christenen gebruikten aanvankelijke geen bel, zij 
vierden hun eredienst immers in het verborgene. 
Na de kerkvrede in 313 werd het gebruik anders. 
De vermelding van de diaken waar en wanneer de 
volgende bijeenkomst zou plaatsvinden volstond 
niet meer. Men ging bellen gebruiken. Zo vinden we 
bijvoorbeeld de handbel om gelovigen samen te 
roepen, bij de Ierse missionarissen in de 5e eeuw, in 
navolging	van	St.	Patrick.		

Ontstaan klokken
Rond het einde van de 5e, of het begin van de 6e eeuw 
ontstaat de kerkklok zoals wij die nu ook nog kennen. 
De oudste getuigen hiervan zijn vooral de kloosters. 
In de 8e eeuw behoren de kerkklokken tot de gewone 
kerkinventaris. In die tijd zijn ze nog betrekkelijk klein, 
maar al snel worden de afmetingen groter, zodat zij 
ook op verre afstand te horen zijn. De klokken worden 
over het algemeen in een toren opgehangen. In eerste 
instantie één toren, later meerdere die ook in hoogte 
kunnen variëren. Op feestdagen worden de klokken dan 
tezamen geluid. Er bestaat bijvoorbeeld een vermelding 
waarin	paus	Stefanus	(752	–	757)	aan	de	St.	Pieter	een	
toren met drie kerkklokken zou hebben gegeven.  

Productie
De kerkklokken werden gegoten van ijzer of brons, óf 
werden uit platen aan elkaar geklonken. De oudste 
bewaard gebleven gegoten klok is die van Canino 
bij Viterbo, uit de 8e – 9e eeuw. Deze klok heeft een 
afmeting van 37cm hoog en 39cm doorsnede. De 
oudste geklonken klok wordt bewaard in Keulen en 
dateert waarschijnlijk uit de 7e eeuw. Deze klok is 42cm 
hoog en heeft een doorsnede van 34cm.

Gebruik
Voor het luiden van de klokken ontstaan diverse 
gewoonten en gebruiken. Deze werden in die tijd 
vaak vastgelegd in de plaatselijke regelingen voor 
de eredienst. In de huidige wetgeving (uit omstreeks 
1169) staat vastgelegd dat iedere kerk klokken dient te 
hebben om gelovige op te roepen voor de diensten. 
Daarnaast staat er vastgelegd dat deze klokken 
geconsacreerd of minstens gewijd moeten zijn. Over 
het gebruik van de klokken beslist alleen de kerkelijke 
overheid. Deze oude bepalingen worden gedeeltelijk 
herhaald en aangevuld in de zogenaamde Instructie 
van de ritencongegratie over de gewijde muziek en de 
heilige liturgie van 3 september 1958.

Angelus
In het algemeen luidt men vóór de mis en vóór 
de andere kerkelijke diensten. Nog in een enkel 

Kerkklokken

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

geval wordt tijdens de consecratie de zogenaamde 
consecratieklok geluid. Wat we in onze streken 
ook nog wel eens horen, bijvoorbeeld in Didam en 
’s-Heerenberg,	is	het	luiden	van	de	klok	van	de	Engel	
des Heren, ofwel het Angelus. Het Angelus (voluit 
Angelus Domini) is een katholiek gebed dat van 
oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur 
‘s morgens, twaalf uur ‘s middags en zes uur ‘s avonds. 
Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van 
een kleine klok, het angelusklokje. Hierbij worden drie 
slagen op de klok gegeven waarna een aanroep met 
Weesgegroet Maria wordt gebeden. Nog tweemaal 
volgen drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep 
en Weesgegroet. Ten slotte wordt de klok gedurende 
twee minuten geluid en wordt een afsluitend gebed 
gebeden. 

De benaming angelus is afgeleid van de Latijnse 
beginwoorden “Angelus Domini nuntiavit Mariae” (“De 
Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt”). In zijn 
huidige vorm bestaat het angelus sinds 1571, de tijd van 
paus	Pius	V.	In	de	paastijd	wordt	het	angelus	vervangen	
door het regina coeli; dit werd in 1742 besloten door 
paus Benedictus XIV. Sinds paus Johannes XXIII bestaat 
het gebruik dat de paus iedere zondag, om 12 uur ‘s 
middags, voorgaat in het Angelusgebed. Dat doet hij 
vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch 
Paleis.	Na	het	angelus	spreekt	de	paus	een	kort	
stichtelijk woord en begroet de pelgrims.

Wanneer nog meer?
We kennen ook de zogenaamde doodsklok. In het 
Liturgisch woordenboek staat over de doodsklok: het 
Rituale Romanum van 1614 raadt aan om, waar het 
gebruikelijk is, de doodsklok te luiden op het moment 
van sterven, na de dood en bij de uitvaart. In onze 
streken luidt men als regel enige tijd na het overlijden. 
Het aantal klokken en de wijze van luiden verschilt 
echter van plaats tot plaats.

Het luiden bij een doopsel is niet altijd zo 
vanzelfsprekend geweest. Maar het is een mooi gebaar 
om de parochie op de hoogte te brengen van de 
intrede van een nieuw lid in de geloofsgemeenschap. 
Rond	Pasen	zwijgen	de	klokken;	we	horen	ze	voor	
het laatst onder het gloria op Witte Donderdag en 
dan	pas	weer	tijdens	de	Paaswake.	In	kloosters	wordt	
vaak geluid onder het Te Deum van de dienst van 
lezingen in het koorofficie. Hiermee wordt het luiden 
van de klokken vaak bedoeld als verhoging van de 
plechtigheid. Dat is ook het geval bij het luiden onder 
het evangelie van de mis in verschillende streken, onder 
andere in Duitsland. Om deze zelfde reden gebeurt het 
ook onder processies. In de middeleeuwen tenslotte, 
werden de klokken ook geluid bij storm, onweer, brand 
en ten tijde van oorlog. De klokken dienden dan als een 
afweermiddel: een kracht die aan de klokwijding werd 
toegekend.   

H
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Geloof

Waar ik ben, ben ik

ls jongste van het gezin begon Ben Aarsen 
zijn loopbaan na de middelbare school bij de 
Boerenleenbank in Apeldoorn. Na een goed 
jaar trof hem een oogziekte waardoor zijn 

verdere leven een andere wending kreeg. Na ziektewet 
en WAO kwam hij op zijn 19e in een supermarkt te wer-
ken. Ondertussen werd er door kundige artsen gezocht 
naar een goede oplossing voor zijn problemen met 
het kijken. Gelukkig durfde een arts in het Academisch 
ziekenhuis van Leiden het aan om midden zeventiger 
jaren twee hoornvliestransplantaties uit te voeren. De 
geslaagde operaties maakten dat hij weer goed kon 
zien en er ging letterlijk een wereld voor hem open. Tot 
september 1995 heeft hij gewerkt op het secretariaat 
van een grote scholengemeenschap in Apeldoorn. 

Tot zo ver jouw ‘burgerlijk leven’. Hoe zag het vervolg 
eruit?
“Geloof en vertrouwen zijn mij van huis uit meegege-
ven en daar ben ik mijn ouders elke dag dankbaar voor. 
En als ik terugkijk dan hebben mijn vrijetijdsbestedin-

Markeringen in het leven

gen als kind en jong volwassene een grote rol gespeeld 
bij mijn uiteindelijke antwoord op de roepstem om 
priester te worden. Als misdienaar, acoliet en koster 
was ik nauw betrokken bij de liturgie in de kerk van 
Fabianus en Sebastianus in Apeldoorn. En juist in de 
periode van ziek zijn kon ik daar mijn creativiteit kwijt 
en werd heel gevoelig voor het zichtbaar en tastbaar 
maken	van	liturgie,	en	leerde	ik	dat	kerk-zijn	veel	meer	
is dan een uurtje bidden en zingen in het weekend. De 
ontmoeting	met	mensen	en	hun	levens-	geloofsverhaal	
boeiden me toen al en dat heeft me gelukkig nooit 
meer losgelaten. Ook in de jeugdbeweging (Scouting) 
waren het veel meer de verhalen van de kinderen en 
de achtergronden van hun (soms afwijkend) gedrag die 
mijn interesse hadden. Ook in die kinderen ontdekte ik 
het	levens-	en	geloofsverhaal.	Ik	kijk	op	die	periode	van	
mijn leven met dankbaarheid terug.”

En dat allemaal leidde tot een volgende stap
“Dat klopt. Begin 1991 durfde ik na lang aarzelen 
woorden te geven aan dat diepe gevoel van binnen 

A



De	Gabriël			•		Nr.	3	- 2019          10

om op de een of andere manier werkzaam te zijn in het 
pastoraat. Na diverse gesprekken met pastor en bisdom 
ben ik in september 1991 begonnen aan de priester-
opleiding voor late roepingen (of late antwoorden) 
Bovendonk in Hoeven (N.Br.). In 1995 ben ik begonnen 
met	een	tweejarige	stage	in	Oud-Zevenaar	/	Babberich.	
Een goede stage en een leerzame periode. Ook uitda-
gend omdat ik door ziekte van mijn begeleider feitelijk 
als stagiair de parochie draaiende hield. In 1997 ben ik 
tot priester gewijd.” 

En dat kunnen we een markeringspunt noemen. 
“Dat klopt. Ik werd toen kapelaan in Bemmel / Haalde-
ren, maar werd in 1998 al tot pastoor benoemd. En zes 
jaar daarna kwam vanuit het bisdom het verzoek om 
richting de parochie Maria / Martinus in Didam te trek-
ken met als doel om daar uiteindelijk pastoor te worden 
van de parochie H. Gabriël zoals we die op dit moment 
kennen. Mijn benoeming viel toen samen met de be-
noeming van Margot Dijkman als pastoraal werker en 
Theo Reuling was toen nog parttime in dienst.” 

Je koos de pastorie van Nieuw-Dijk als je woonadres
“En dat deed ik voornamelijk vanwege de tuin. Voor 
mij is het belangrijk om ook die ruimte voor jezelf te 
hebben	binnen	een	parochie.	De	pastorie	van	Nieuw-
Dijk bood me dat en het voelde goed om daar mezelf 
te kunnen zijn, om thuis te kunnen zijn. Want net zoals 
de eerste tijd in Bemmel, wist ik dat het ook hier hard 
werken zou zijn. Werken aan opbouw en werken aan 
geloven. Het eerste jaar heeft ook best wel wat twijfels 
gebracht, maar ook het gevoel om samen de schouders 
er onder te zetten en dóór te gaan. Overigens woon ik 
inmiddels al weer twee jaar in een mooi appartement 
naast de Mariakerk in Didam.”

Hoe paste deze werkelijkheid ten opzichte van je 
opleiding?
“Nou, de werkelijkheid gaf wel een ander beeld dan 
tijdens de opleiding. Toen realiseerde ik me ook dat ik 
me moet richten op ‘waar ik ben, ben ik’. Met andere 
woorden: al mijn aandacht gaat uit naar waar ik op dat 
moment ben en wat ik doe. Dat kan in het groots zijn, 
je benoeming in een parochie, maar ook kleiner in ont-
moetingen en gesprekken die je met mensen hebt. 

Dat heeft ook twijfel meegebracht, maar het vasthou-
den aan het geloof houdt je recht. Dat speelt in mijn 
leven echt een rol. Het geloof is de basis waarop je 
altijd terug kan grijpen.” 

En ondertussen speelde je gezondheid ook een rol
“Mijn gezondheid heeft eigenlijk altijd wel een rol 
gespeeld. Maar ook daar is het je geloof waaraan je 
je vast kan houden. God houd je een spiegel voor. 
De spiegel van jouw persoonlijke God. En als je daar 
naar kijkt kom je voorbij aan de dingen die niet goed 
zijn, de dingen uit het verleden. Zo leer je altijd vooruit 
te kijken. Daarom spreek ik ook liever over een marke-
ringsmoment dan een afscheid. Er zijn zoveel markerin-
gen in ons leven, als een einde van iets wat is geweest 
en als een begin van iets nieuws.” 

In 2013 leidde dat tot een stapje terug
“Jurgen Jansen werd benoemd als pastoor van de 
parochie H. Gabriël en ik heb vanaf die tijd als pas-
tor deel uitgemaakt van het pastoraal team. Samen 
hebben we de laatste jaren veel meegemaakt in onze 
parochie, maar we hebben elkaar altijd opgevangen. 
Ook daarin heb ik kunnen zijn wie ik was, wie ik ben. En 
het maakt dat ik kan zeggen dat ik me thuis voel in het 
priesterschap. Ik kan er iets van mezelf in kwijt met mijn 
hart en mijn oren als belangrijke hulpmiddelen. En in 
het vertrouwen van mensen kom je veel moois tegen. 
Nooit zal ik de dementerende mevrouw vergeten waar-
van de kinderen hadden gevraagd om haar te bedie-
nen. Bij aankomst hoorde ik haar zingen “als niemand je 
naam meer weet, is God het die je niet vergeet”… Dát is 
het vertrouwen en het geloof. Hoe mooi…”

Wat volgt er na deze markering?
“Als het mij gegeven is blijf ik preken en voorgaan in 
vieringen. Groepen en mensen begeleiden en ant-
woord zoeken op vragen als Wat geloven we nu eigen-
lijk?, Wie is God voor je? Want dat is wat we moeten 
leren, anders dan hoe we dat van vroeger mee hebben 
gekregen. We moeten het over geloof hebben. Elkaar 
opzoeken want geloven doe je niet alleen. Durven het 
oude achter te laten en de blik naar voren richten. De 
toekomst begint nu. Blijf niet staan bij wat er was, het 
nieuwe is al begonnen. Merk je dat niet?”  
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Van uw pastoresVan uw pastores
Afscheid pastor Aarsen
Op zondag 2 juni hebben we op feestelijke wijze 
‘afscheid’ genomen van pastor Ben Aarsen als lid van 
het pastoraal team. Voor hem het einde van een fase, 
een markering zoals hij het zelf noemt, in zijn pastoraat. 
Pastor	Aarsen	blijft	beschikbaar	op	verzoek	van	het	
pastoraal team voor het pastorale werk in de parochie 
H. Gabriël. U komt hem nog tegen!

Opvolging Guus van der Ploeg
Het pastoraal team is verheugd dat de aartsbisschop de 
vacature heeft erkend nu pastoraal werker Guus van der 
Ploeg	in	november	met	bestuur	gaat.	Hiermee	hoopt	
het team ook continuïteit in het pastoraat en nieuwe 
initiatieven, vooral voor jonge gezinnen, te kunnen 
nemen. 

Flyer bedevaarten
Nadat begin van het jaar de flyer over Afscheid nemen  
beschikbaar is gesteld, heeft een werkgroep zich nu be-
zig gehouden met een flyer over de bedevaarten die wij 
in onze parochie kennen. Banneux, Kevelaer en Lourdes 
hebben hierin hun plek gekregen. Het pastoraal team 
dankt de werkgroep, bestaande uit Els van Elferen, pas-
tor Aarsen en Augustine van Ree. 

Telefoonwacht nieuwe procedure
Vanaf 15 mei jongstleden kent de parochie H. Gabriël 
één procedure voor het aannemen van verzoeken om 
een kerkelijke uitvaart. De zogenaamde ‘Uitvaartwacht’. 
Deze procedure geldt voor alle 11 geloofskernen.  Er 
wordt gebruik gemaakt van één telefoonnummer en 
één	e-mailadres	die	centraal	worden	aangestuurd.	De	
praktische uitvoering rond het afscheid nemen van 
overledenen blijft gebeuren door de geloofskern waar 
de uitvaart plaatsvindt.

Abdijdag 2019
Helaas	zal	er	dit	jaar	geen	Abdijdag	zijn.	De	Willibrords-
abdij in Doetinchem (Slangenburg) zit midden in een 
verbouwing en heeft geen mogelijkheden. Onderzoek 
voor alternatieven stuitten op volle agenda’s van de 
betreffende kloosters of, in onze ogen, te hoge kosten.  

Voor 2020 zal de Abdijdag op zaterdag 5 december 
plaatsvinden in de Willibrordsabdij in Doetinchem. 
Noteer het vast in uw agenda!

Visitatie bisdomstaf
Donderdag 13 juni is de bisdomstaf op zogenaamde 
visitatie geweest. Op een open en vertrouwelijke wijze 
is er met elkaar gecommuniceerd over de gezette stap-
pen en is er eveneens vooruit gekeken naar de toe-
komst die voor ons ligt.   

Gezinsdag
Pastoraal	werker	Guus	van	der	Ploeg	is	met	veel	en-
thousiasme bezig met de organisatie van de gezinsdag 
op zondag 30 juni. U leest er meer over op pagina 22 
van deze De Gabriël.  

Kind en liturgie
Eind mei en begin juni hebben kinderen in onze paro-
chie de eerste communie gedaan en het heilig vormsel 
ontvangen. Inmiddels is de start voor deze vieringen in 
2020 al weer gemaakt. Altijd een mooi geloofsstap om, 
samen met de kinderen én ouders, dit moment te bele-
ven en met elkaar te delen. Veel inspiratie toegewenst!

Guus	van	der	Ploeg	is	namens	het	pastoraal	team	bezig	
om samen met vrijwilligers uit diverse geloofskernen 
tot één werkgroep gezinsviering te komen. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan een jaarrooster om in het kerke-
lijk jaar op verschillende momenten en in verschillende 
kerklocaties, met onze jonge gezinnen te vieren.  De 
aftrap met de vrijwilligers is zeer positief geweest! 

Vernieuwde voorbeden
Vanaf 15 mei jongstleden wordt er in alle vijf de kerklo-
caties tijdens de voorbeden gebeden voor de overle-
denen, voor de mensen die gaan trouwen en voor de 
dopelingen uit de gehele parochie. Een klein voorbeeld 
van het samen één parochie zijn.  

Uw pastores
Diaken Theo Reuling, pastoraal werker Guus van der Ploeg 
en pastoor Jurgen Jansen
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De datum van 15 mei 2019 is, precies twee jaren na de start van de herstructurering, een bepalende datum ge-
weest. Rond deze datum zijn een aantal veranderingen van kracht geworden.  

Overdracht gebouwen
Het meest ingrijpende is het aan de eredienst ont-
trekken van zes kerkgebouwen. Na soms ingewikkeld 
en moeilijk maar over het algemeen zeer constructief 
overleg zijn dinsdag 21 mei 2019 een groot aantal ver-
koopovereenkomsten ter goedkeuring naar het bisdom 
gebracht. Uiterlijk 4 juli verwachten we antwoord.

Loil 
De kerk, de pastorie en de tuin zijn verkocht aan
de Stichting ’t Hart van Loil 

Wehl 
De pastorie is verkocht aan de heer en mevrouw Stuyt 

Braamt 
De kerk en de tuin zijn verkocht aan de Stichting Dorps-
huis Braempt

Nieuw Wehl 
Kerk, de pastorie en de tuin met bijgebouwen zijn ver-
kocht aan de Stichting Elver 

Nieuw-Dijk 
Kerk met pastorie en tuin zijn verkocht aan de Stichting 
Dorpsvoorziening	Nieuw-Dijk	

Stokkum 
De kerk, de pastorie, de tuin en het jeugdgebouw zijn 
verkocht aan de Stichting Vrienden van Suitbertus. 

In Kilder zijn we nog in onderhandeling en hopen we 
ook in de komende maanden tot een verkoopovereen-
komst te komen.

Liturgische voorwerpen uit de gesloten kerken zoals 
priester-	en	diakengewaden,	altaarkleden,	kelken,	
cibories, monstransen en dergelijke zullen vóór de 
overdracht opgehaald worden en in principe in Didam 
worden opgeslagen. Van daaruit wordt gekeken naar 

15 mei 2019
Stand van zaken herstructurering

een goede herbestemming in de parochie, in de missie 
of elders. De meeste beelden, kruiswegstaties en der-
gelijke blijven, in overleg met de toekomstige eigenaar, 
ter plekke.

Voor deze kerken geldt ook dat er sinds 15 mei geen 
sacramentele vieringen (eucharistieviering of commu-
nieviering) meer mogelijk zijn. Wél blijft het mogelijk 
om met een gebedsviering afscheid te nemen van een 
overledene zolang het gebouw er zich voor leent en het 
door de nieuwe eigenaar beschikbaar wordt gesteld.

Het in deze geloofskernen aanwezige archief zal 
voor de overdracht naar de pastorie in Beek gebracht 
worden. In alle rust zal daarna gekeken worden wat 
bewaard moet blijven in de parochie, wat naar een cen-
trale opslag kan, wat naar derden kan en wat eventueel 
ook vernietigd kan worden.

Uitvaartwacht
Er is een telefonische wachtdienst die meldingen van 
uitvaarten aanneemt en verwerkt. Dit waren tot 15 mei 
nog vier verschillende groepen in onze parochie. Nu is 
er een uitvaartwacht die werkt voor de gehele parochie. 
Vier vrijwilligers bemensen om beurten deze wacht-
dienst.

Voor een avondwake, afscheidsviering, uitvaartviering, 
begrafenis of crematie zijn voorgangers beschikbaar. 
Vrijwilligers zijn hiervoor beschikbaar uit de eigen 
geloofskern of elders uit de parochie. Veel vrijwilligers 
hebben aangegeven in de gehele parochie inzetbaar 
te zijn. De pastores zijn ook over de gehele parochie 
inzetbaar bij uitvaarten en crematies.

Kanselmededelingen
Het is u waarschijnlijk al wel opgevallen dat de overle-
denen van de voorbije week op alle vijf kerklocaties in 
de weekendvieringen genoemd worden. Dit gebeurt 
om aan te geven dat we allemaal parochianen van één 
parochie zijn. Dit vermelden zal ook gebeuren met de 
kinderen die gedoopt zijn en huwelijken die plaats 
gaan vinden.

Parochieregisters
Met ingang van 15 mei is er voor de gehele parochie 
één register voor overledenen, één voor dopelingen 
en één voor huwelijken. De lopende registers in alle 
geloofskernen zijn daarmee afgesloten en verzameld. 
Deze worden op een centrale plaats bewaard omdat de 
parochie daartoe verplicht is.
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Gabriël doet!

Secretariaat parochie H. Gabriël
Centraal in de organisatie

Naast de vele vrijwilligers die de parochie kent, zijn er een aantal mensen die met een zogenaamd dienstverband 
aan de parochie verbonden zijn. We kennen daarin natuurlijk de leden van het pastoraal team, maar daarnaast 
kent de parochie een algemeen centraal secretariaat waar mensen werken in dienst van de parochie. We maken 
kennis met Jacqueline te Dorsthorst, Petra Amting en Jeanette van Pul. 

e kennen allemaal wel de secretariaten in 
onze eigen geloofskernen, de lokale secre-
tariaten. Vaak één of meerdere ochtenden, 
of een aantal uur daarvan, geopend. De plek 

waar u bijvoorbeeld uw gebedsintenties doorgeeft. 
Maar de parochie kent ook een ‘eigen’ secretariaat. 
Noem het een algemeen of een centraal secretariaat, 
wij noemen het het secretariaat van de parochie H. Ga-
briël, hier wordt zowel het pastorale team, het bestuur 
en de lokale secretariaten administratief ondersteund.  
Dit secretariaat is gevestigd op de eerste verdieping 
van het parochiecentrum in Didam. 

Hoe is het secretariaat van de parochie eigenlijk ont-
staan? 
Jacqueline: Ik denk dat dat zo halverwege de jaren 90 
is ontstaan. Toen kwam ik namelijk in loondienst van de 
parochie Maria/Martinus in Didam nadat ik al een aantal 
jaren als vrijwilliger aan de slag was geweest. Rond die 
tijd werd wel duidelijk dat er in de toekomst samenwer-
kingsverbanden en fusies te verwachten zouden zijn en 

W dat er dus ook meer algemene werkzaamheden zouden 
komen. In de eerste tijd waren mijn werkzaamheden 
vooral gericht op de administratie van Didam, later 
kwamen daar de secretariële en financiële werkzaam-
heden voor de kerngroep van het samenwerkingsver-
band bij. Vanaf die tijd ben ik vooral gaan samenwerken 
met de budgethouders in de geloofskernen. Overigens 
zaten we toen nog beneden in het parochiecentrum, de 
bovenverdieping was toen nog woonruimte van pastor 
Benders.  
Petra:	Mijn voorgangster, Marijke Leijzer, kwam in 2010 
in dienst van de parochie, toen inmiddels de parochie 
H. Gabriël. Zij heeft het centrale secretariaat opgezet en 
Jacqueline ging zich concentreren op de financiën. In 
2014 heb ik Marijke opgevolgd toen zij met pensioen 
ging. 
Jacqueline:	Zo rond 2010 was wel een drukke tijd. Er 
werd hier verbouwd zodat wij hierboven ruimte kregen 
en de fusie begon echt vorm te krijgen. Er kwamen 
nieuwe	systemen	voor	de	boekhouding,	leden-	en	kerk-
balansadministratie. We hebben toen ook de penning-
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ColumnColumn

Vacare	Deo	-	Vrij	zijn	voor	God

Hebben monniken vakantie? Die vraag wordt mij 
nogal eens gesteld. En als ik daar dan positief op 
antwoord zijn er altijd twee soorten reacties: posi-
tieve verrassing en lichtelijke verbazing. Eigenlijk 
zou je verwachten dat de monniken geen vakantie 
nodig hebben.

Immers: jaarlijks komen duizenden bezoekers naar 
de abdij voor een aantal dagen van retraite en 
bezinning. Zij zoeken en vinden de rust en de stilte 
in het klooster. Dus waarom zouden dan de monni-
ken buiten het klooster gaan zoeken wat de gasten 
juist bínnen de abdijmuren vinden?

Vroeger werd door oudere monniken gezegd: wij 
hebben altijd vakantie. Want wij hebben ons vrij 
gemaakt voor de dienst aan God en alles achter 
gelaten zoals Jezus dat van zijn leerlingen vraagt. 
Vacare Deo heette dat in het Latijn. Het staat boven 
de oude hoofdingang van de abdij van Egmond. 
Het betekent: vrij zijn voor God. Dat is inderdaad 
onze roeping als monnik.

Onze vakantie bestaat erin dat we even afstand 
nemen van de vele beslommeringen die het 
kloosterleven met zich meebrengt. De hectiek van 
de samenleving blijft niet buiten de kloostermuur: 
ze komt met onze bezoekers (en via de media) het 
klooster binnen. En ze leeft natuurlijk in het hart 
van de moderne monnik die tenslotte ook een kind 
is van zijn tijd. Dan kan het juist goed en heilzaam 
zijn om voor enkele dagen in een andere omge-
ving te zijn zodat je weer tot jezelf kunt komen.

Wij zoeken dan ook juist plaatsen op waar wij 
lichamelijk en geestelijk kunnen ontspannen zodat 
we met vernieuwde kracht ons weer aan onze taak 
van bidden en werken kunnen wijden. Zelf heb ik 
meer behoefte aan een plaats waar ik alleen kan 
zijn. En aangezien ik een natuurmens ben zoek ik 
graag een omgeving waar ik in direct contact ben 
met de elementen. Schiermonnikoog is al jaren 
mijn favoriete vakantieoord. Wandelend langs het 
schier eindeloze strand, fietsend in de vrije natuur 
van de kwelders, voel ik me één met de schepping. 
Genietend van water, luchten, wind en zon (én 
regen!) wordt mijn hart bijna als vanzelf naar God 
getrokken, die altijd bij me is. Zo is vakantie voor 
mij wel degelijk ook een vrij zijn voor God.

In De Gabriël vindt u elke 
keer wisselende columnis-
ten. Deze keer Abt Henry 
Vesseur van de Willibrords-
abdij in de Slangenburg, 
Doetinchem.

Abt Henry Vesseur 

meesters en verschillende vrijwilligers van de geloofs-
kernen opgeleid om hiermee te kunnen werken.  

Hoe waren jullie contacten met de lokale secretariaten?
Petra: Het secretariaat van de parochie was een soort 
vangnet voor de geloofskernen. Als men lokaal tegen 
problemen aanliep dan klopten ze vaak bij ons aan. 
We waren een soort ‘vliegende keep’. Maar vanaf die 
tijd zijn we ook meer gaan samenwerken. Aanmeldin-
gen voor huwelijken, dopelingen, communicanten en 
vormelingen gaan sinds een aantal jaren bijvoorbeeld 
centraal. Zeker in die eerste jaren was het centraal 
secretariaat ondersteunend aan de lokale geloofsker-
nen en feitelijk zijn we dat nu nog steeds ook al is er de 
afgelopen jaren veel veranderd.

Jeanette, wanneer ben jij de parochie komen versterken?
Jeanette:	Dat is in 2016 geweest. In eerste instantie als 
tijdelijke ondersteuning voor Jacqueline, later als vaste 
ondersteuning	voor	zowel	Jacqueline	als	Petra.	Zo	is	
voor mij het werk erg afwisselend door de vele contac-
ten in de geloofskernen, zowel met de vrijwilligers als 
de parochianen.  

Hoezo zijn de werkzaamheden de laatste jaren veranderd?
Jacqueline:	Dat heeft te maken met de herstructu-
rering van de parochie. De verwerking van gegevens 
wordt steeds meer door het centraal secretariaat ge-
daan. Dit in goed overleg met de lokale vrijwilligers. 
Petra: Hierdoor zijn niet alleen bij ons veel zaken gewij-
zigd, dat geldt zeker ook voor de lokale secretariaten. 
Doordat er nu veel meer gecentraliseerd is geeft dat af 
en toe best een zoektocht in de contacten onderling. 
Jeanette:	En dat onderstreept dat het belangrijk is om 
te blijven communiceren. Wij naar de lokale secretari-
aten, maar  ook andersom.  Maar de link met de lokale 
mensen vinden wij, ik geloof dat ik gerust namens ons 
alle drie kan spreken, erg belangrijk. 
Petra: Weet je, de mensen zijn lokaal ook erg gedre-
ven en dat is voor ons ook echt een motivatie om ze te 
helpen waar wij kunnen en antwoorden te geven op 
hun vragen. 

Jullie stralen veel plezier uit tijdens jullie werk
Jacqueline:	Er wordt zo hard gewerkt door de vele 
vrijwilligers en iedereen wil er wat van maken.  
Jeanette:  We hebben een bepaalde vrijheid maar zijn 
ons daarnaast ook bewust van onze verantwoordelijk-
heden. 
Petra:	En soms is het ook een zoete inval met mensen 
die even boven komen, de drempel is gelukkig laag en 
dat is ons ook heel wat waard. 

Kortom, jullie zijn er voor de parochie!
Petra: Voor ons alle drie geldt dat we ons altijd probe-
ren te verplaatsen in de ander of in de lokale situatie. 
En vanuit die gedachte willen we helpen. De lokale 
secretariaten zijn daarbij erg belangrijk, dat is het eerste 
aanspreekpunt waar mensen, parochianen, terecht 
kunnen. Dat is waardevol. Voor de parochie, maar zeker 
voor de parochianen in de geloofskernen.  



	 St.	Pancratiuskerk	 St.	Martinuskerk	 St.	Oswalduskerk	 Mariakerk	 St.	Martinuskerk	 Bijzondere	vieringen
	 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek	  
 
Zaterdag	22	en		 Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	23	juni Communieviering  Communieviering Eucharistieviering Communieviering
 G. Hendriksen  G. Hendriksen B. Aarsen en L. Feijen L. Feijen
 Pancratiuskoor  Oswalduskoor Mariakoor Didam Martinuskoor
     Beek/Loerbeek
      

Maandag	24	juni	 	 	 	  
Hoogfeest geboorte
Johannes de Doper

Zaterdag	29	en	 Zaterdag 19::00 uur Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	30	juni	 Eucharistieviering Communieviering Communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
	 J.	Jansen	 G.	van	der	Ploeg	 L.	Feijen	 Familieviering	 J.	Jansen
 Pancratiuskoor Cantare per Dio Oswalduskoor J. Jansen en  Martinuskoor
	 	 	 	 G.	van	der	Ploeg	 Beek/Loerbeek
    Kinderkoor SamSam

Vrijdag	5	juli

Zaterdag	6	en	  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur
zondag	7	juli	 	 Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
	 	 J. Jansen J. Jansen B. Aarsen en L. Feijen
	 	 Different Generations Oswalduskoor Latijns-
    Gregoriaanskoor
	 	

Zaterdag	13	en		 Zaterdag 19:00 uur	 	 	 Zondag 09:30 uur	
zondag	14	juli	 Eucharistieviering	 	 	 Eucharistieviering
 J. Jansen   B. Aarsen en T. Reuling
 Pancratiuskoor   Dameskoor Martinus
	   
Zaterdag	20	en	 	 Zaterdag 19:00 uur Zondag 21 juli Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	21	juli	  Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
  B. Aarsen en  J. Jansen H. Hendriksen en J. Jansen
  T. Reuling Oswalduskoor L. Feijen Martinuskoor 
  Cantare per Dio  Mariakoor Didam Beek/ Loerbeek

Maandag	22	juli	

 

Zaterdag	27	en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag	28	juli Eucharistieviering   Eucharistieviering Eucharistieviering
	 J. Jansen   J. Jansen B. Aarsen en 
 Pancratiuskoor   Mariakoor Didam G. Hendriksen
	     Martinuskoor
	     Beek/Loerbeek 
 
Vrijdag	2	augustus

Zaterdag	3	en	  Zaterdag 19:00 uur Zondag 10:30 uur Zondag 09:30 uur
zondag	4	augustus	 	 Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
	 	 J. Jansen Oswaldusfeest J. Jansen
	 	 Cantare per Dio B. Aarsen en T. Reuling Latijns-
   Oswalduskoor Gregoriaanskoor
	 	 	
Zaterdag	10	en	 Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 	
zondag	11	augustus	 Eucharistieviering   Eucharistieviering Eucharistieviering 
	 J. Jansen   J. Jansen  H. Hendriksen en
	 Pancratiuskoor   Mariakoor Didam G. Hendriksen
     Martinuskoor  
	 	    Beek/Loerbeek 

Donderdag	15	 	 	
augustus
Maria 
Tenhemopneming

Zaterdag	17	en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur  
zondag	18	augustus  Eucharistieviering Communieviering   
	 	 J.	Jansen	 G.	van	der	Ploeg	
  Cantare per Dio Oswalduskoor 
     
    
    Zondag 09:30 uur
	 	 	 	 Eucharistieviering

                  Maandag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoraal	team

Wijzigingen voorbehouden

                 Zaterdag 18:00 uur 
Mariaviering
Kapel Tatelaar
T. Reuling 
Mariakoor Didam 

Zondag 09:30 uur 
Eucharistieviering 
Sacramentsprocessie
J. Jansen
Cantare per Dio

Nieuw	Wehl 
Zaterdag 09:30 uur
Eucharistieviering
Schuttersfeest en 
Sacramentsprocessie
T. te Dorsthorst en 
J. Jansen
Cantare per Dio

Loil 
Zondag 09:00 uur
Communieviering
Schuttersfeest en 
Sacramentsprocessie
T. Reuling
Latijns-Gregoriaanskoor

Nieuw-Dijk
Zondag 09:30 uur
Woord en gebedsdienst
Schuttersfeest
G.	van	der	Ploeg
Antonius van Paduakoor

                  Maandag 08:30 uur 
Eucharistieviering 
Schuttersfeest
J. Jansen
Dameskoor Martinus

                  Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
Kapel Vethuizen
J. Jansen en 
vicaris	H.	Pauw
Oswalduskoor

Donderdag 09:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en T. Reuling
Dameskoor Martinus

                  Vrijdag18:30 uur 
Heilig uur met  
Eucharistische 
aanbidding

                  Vrijdag18:30 uur 
Heilig uur met  
Eucharistische 
aanbidding
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Gabriël in het kort

Nieuwe website

70 jaar priester

Voor de vrijwilligers

Heeft u er al wel eens een kijkje genomen? De website van de parochie H. Gabiël (www.parochiegabriel.nl)? Het is nu 
zeker een aanrader want onlangs is er een geheel vernieuwde site de lucht in gegaan. Met echt alle informatie over 
de parochie en haar geloofskernen. Actuele vieringen, bijeenkomsten, aankondiging van activiteiten; u vindt het 
allemaal op deze mooie site. Een dikke duim omhoog voor de webredactie die hier vele uren in hebben gestoken. 
U kunt hun niet mooier bedanken dan een kijkje te nemen op de site!

Ja, u leest het goed, 70 
jaar	priester.	Pater	Rinke	
de Vreeze hoopt dit mee 
te maken en in Braamt te 
vieren op zondag 14 juli om 
10.30 uur. De in 1922 ge-
boren priester is op 16 juli 
1949 priester gewijd in het 

seminarie  van de Sociëteit voor Afrikaanse missiën. Na 
zijn wijding is hij vier jaar propagandist geweest. Dat wil 
zeggen dat hij jongens moest werven voor het kleinse-
minarie van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Hij had 
een auto ter beschikking en reed daarmee alle pastoors 
en onderwijzers in het noorden van het land af. 

In 1953 werd Rinke naar Londen gestuurd voor een op-
leiding tot aardrijkskundeleraar. Dat was nodig omdat 
op het kleinseminarie van de Sociëteit in Ghana nog 
één leraar met een graad nodig was om als middelbare 
school erkend te worden. In juni 1957 slaagde hij voor 

Voor diverse werkgroepen zullen er eind dit jaar bijeenkomsten zijn. Dit betreft in ieder geval de werkgroepen 
Acolieten, Bloemengroepen en de Kosters. De lectoren zullen in de adventsperiode weer bij elkaar komen en de 
avondwake-	/uitvaartgroep	heeft	woensdag	18	september	een	bijeenkomst.	

Uw aanwezigheid wordt zeker gewaardeerd! Het is fijn om met mensen uit andere geloofskernen, maar met een 
zelfde vrijwilligerstaak van gedachten te wisselen en afspraken te maken. Een aanrader!

De herstructurering van onze parochie krijgt steeds meer vorm. Zo is onlangs de 
administratie van doopsel, huwelijken en overlijdens gecentraliseerd. De Gabriel-
parochie	vraagt	immers	om	één	administratie.	Per	15	mei	worden	de	dopelingen,	
bruidsparen en overledenen in de parochie bijgeschreven in de ‘Gabriël pastorale 
boeken’ voor doopsel, huwelijk en overlijden. Frank Cloïn, parochiaan uit Zeddam, 
zal hiervoor de zorg dragen.

De oude boeken worden natuurlijk zorgvuldig bewaard. Ze blijven immers nodig 
voor bijv. het opstellen van doopbewijzen tot 15 mei 2019. Daartoe zijn ze bij de 
verschillende geloofskernen opgehaald en verzameld in het archief in Didam. Voor 
doopbewijzen en andere info vanuit deze boeken kan men zich wenden tot het 
secretariaat van de parochie.

Carla Krechting draagt de pas-
torale boeken van de geloofs-
kern H. Martinus-Beek over aan 
bestuurslid Xaf Hendriksen

Pastorale boeken
Verzamelen en archiveren

zijn leraarsexamen en vertrok in december per schip 
naar Ghana. Daar is hij 32 jaar missionaris geweest. 

In augustus 1989 werd hij pastoor van de parochie van 
OLV Altijddurende Bijstand in Braamt als opvolger van 
pater Klomp. Dat was een hernieuwde kennismaking, 
want al in 1981 was hij enige maanden waarnemend 
pastoor in Braamt geweest na het overlijden van pas-
toor Scheublin. In 1997 sloot de parochie Braamt zich 
samen met de parochie Zeddam aan bij een samen-
werkingsverband	van	de	parochies	Wehl	-	Nieuw	Wehl	
-	Kilder	-	Beek,	dat	al	sinds	het	begin	van	de	jaren	80	
bestond. In 1999 kregen deze zes parochies samen één 
eigen	pastoor	in	de	persoon	van	Paul	Tervoort.	Pastoor	
De Vreeze bleef echter actief in Braamt. Het samen-
werkingsverband is in 2010 opgegaan in de grotere 
fusieparochie Heilige Gabriël.

U bent allen van harte welkom om dit jubileum samen 
met pastor De Vreeze mee te vieren!
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Ledenadministratie
In deze De Gabriël kunt u lezen over de dames van het 
algemeen secretariaat en wat zij doen. Eén van de aspec-
ten waar zij, én vele vrijwilligers in de geloofskernen, de 
afgelopen maanden mee bezig zijn geweest is een nieuw 
computersysteem voor de ledenadministratie. Een beste 
klus waarbij maar weer is gebleken dat dergelijke over-
gangen geen vanzelfsprekendheid zijn. Inmiddels ziet het 
er echter goed gevuld en positief uit!

Herbestemming gebouwen
U leest in deze De Gabriël ook over de herbestemmingen 
van een groot aantal gebouwen in onze parochie. Vanuit 
het bestuur zijn Henk Otten en Xaf Hendriksen hier ruim 
twee jaar mee bezig geweest. Een intensief traject waarin 
veel tijd en energie is gaan zitten. Maar ook voldoening 
omdat het grotendeel van deze gebouwen een blijvende 
functie in de dorpen lijkt te blijven houden. Wij realiseren 
ons dat er vanuit de dorpen minstens zo veel energie, 
tijd, betrokkenheid en zeker emotie in dit proces is gaan 
zitten.  

Samenstelling bestuur
We zijn blij dat er voor een aantal vacante posities in het 
bestuur	witte	rook	uit	de	schoorsteen	lijkt	te	komen.	Per	
1 januari 2020 zal mevrouw Mia Roosendaal uit Loil als al-
gemeen lid in het bestuur plaats nemen. De heer Tonnie 
Kuppens zal de portefeuille gebouwenbeheer onder zijn 
hoede gaan nemen. We zijn nog in gesprek met mensen 
voor diverse andere plekken in ons bestuur. De zoektocht 
naar een nieuwe penningmeester heeft helaas nog geen 
concrete invulling gekregen. 

Samenstelling pastoraal team
Het bestuur is opgelucht dat de vacature die zal ontstaan 

Van uw bestuurVan uw bestuur
In de afgelopen periode is er aan de bestuurstafel weer genoeg besproken. Hierbij een aantal belangrijke punten 
die de afgelopen periode zijn besproken. 

na	het	vertrek	van	Guus	van	der	Ploeg	erkend	is.	Het	
aartsbisdom heeft nadrukkelijk te kennen gegeven dat er 
een solide financiële basis  moet zijn voor de daadwerke-
lijke invulling. Een uitdaging, maar ook een uitgangspunt 
die wij zelf als bestuur sowieso hanteren. Wij gaan er 
voor! 

Rondom gebouwenbeheer
Waar het lijkt dat de focus heeft gelegen op de gebou-
wen waarvoor een herbestemming gevonden moest 
worden, blijft de zorg voor het onderhoud van de gebou-
wen in onze parochie niet liggen. Op diverse plaatsen 
worden kleine restauraties dan wel aanpassingen en 
verbeteringen uitgevoerd. Hiermee houden we onze 
gebouwen	up-to	date	en	veilig	en	bovendien	zijn	ze	het	
waard. Ook dit is geloof in de toekomst! 

Vertrouwenspersoon 
Het bestuur heeft voormalig bestuurslid, vice voorzitter, 
Margot Zwetsloot benaderd om vertrouwenspersoon in 
onze parochie te worden. Zij heeft hier positief op gerea-
geerd. In een volgende De Gabriël zullen wij deze positie 
nader aan u toelichten. 

Beleidsplan 2020 - 2025
Alhoewel het vorige beleidsplan nog vers in ons ge-
heugen staat zal het bestuur en het pastoraal team in 
september een begin maken aan het bestuurlijk en 
pastoraal beleidsplan 2020 – 2025. We moeten onze ogen 
en gedachten open houden voor datgene wat er in de 
(nabije) toekomst op ons pad komt. Die verplichting heb-
ben we aan u en aan elkaar. Ook dat zien wij als geloof in 
de toekomst. 

Bestuur Parochie H. Gabriël
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Stand van zaken
Al onze koren zijn koren van de parochie H. Gabriël. 
De onkosten worden door ons allen gedragen. Dit gaat 
om een groot bedrag, maar wij vinden, dat zij die onze 
vieringen verzorgen dit ook waard zijn.  Als parochiebe-
stuur hebben we nu nog de mogelijkheid om alle koren 
als zelfstandige koren te laten zingen. Maar het vraagt 
om continue aandacht of we dit in de toekomst kun-
nen waarborgen. De koren van Wehl en Nieuw Wehl zijn 
samengegaan onder een nieuwe naam. De overige koren 
hebben ervoor gekozen om vooralsnog zelfstandig te 
blijven zingen. Ook hebben een aantal koren aangegeven 
om na de sluiting van de kerk niet meer verder te gaan als 
kerkkoor. 

Zingen buiten de eigen geloofskern
“Wie heeft dat bedacht?”, “Waarom moet dat?” en “Wat 
heeft dat voor zin?”. Nou, dát heeft het parochiebestuur 
van de parochie H. Gabriël bedacht. Waarom? Om op 
deze wijze te laten blijken dat alle koren van de paro-
chie H. Gabriël zijn. Wat heeft dat voor zin?  Om op deze 
wijze ook de koren die geen eigen kerk meer hebben, de 
gelegenheid te geven om te blijven zingen. En daarbij 
komt: wat als jouw kerk in de geloofskern die vooralsnog 
open is volgend jaar gesloten wordt? Wil je dan samen 
gaan zingen met een ander kerkkoor of als huidig kerk-
koor verder gaan? Ook valt ons op dat elk koor zijn eigen 
‘achterban’ meeneemt. Zo leren dus ook  parochianen uit 
andere geloofskernen de andere geloofskernen kennen. 

Gabriëlkoor
Het Gabriëlkoor is een koor dat is samengesteld uit  
koorleden van al  onze koren die zich opgeven om tijdens 
een speciale gelegenheid te zingen. Zo hebben we een 

Zingen in de parochie
Het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël is ondertussen drie jaar in gesprek met al onze koren omtrent 
onze gemeenschappelijke toekomst. We zijn in gesprek geweest rondom vragen zoals: hoe groot is ons 
draagvlak, hoe oud zijn onze leden, wie zingen er nog over vijf jaar? Welke ambities leven er? Moeten we 
koren opheffen of samen laten gaan? Allerlei vragen die spannend zijn, maar eerlijk om aan elkaar te stellen.

‘Gabriëlkoor’ bij de zogenaamde  ‘Gabriëlmomenten’ die 
we kennen bij Hemelvaart, de Gabriëldag, de Driekonin-
genviering en de bedevaart naar Kevelaer. Maar ook bij 
de recent gehouden viering bij het afscheid van pastor 
Ben Aarsen is met zang opgeluisterd door het Gabriël-
koor. Bij deze gelegenheden worden koorleden uitgeno-
digd om twee repetities bij te wonen en samen de viering 
te zingen. Deze momenten staan onder algemene leiding 
van Bas Koolenbrander. Een groot succes!

Oproep
Voelt u zich betrokken? Wilt u zich aan heel concreet uw 
geloof inzetten? Zingt u graag? Waarom niet eens contact 
zoeken met een koor? Uiteraard kan dat in alle vrijheid en 
om eerst maar eens te vragen: hoe is de sfeer in het koor? 
Wanneer zijn de repetitietijden?  Hoeveel tijd vraagt het? 
Maar misschien is de mooiste vraag wel aan een koorlid  
welke voldoening geeft het je? Wat is er mooi aan om in 
een kerkkoor te zingen? Vraag naar de bezieling van een 
koorlid! En je wilt zelf lid worden. Meer dan welkom!

Gemakkelijk
Nou, dat is het niet. Het is met elkaar ondervinden waar 
de mogelijkheden en de grenzen liggen. Een gemaakte 
keuze roept soms verschillende reacties op. Maar de roos-
tercommissie heeft als instelling om uitzonderingen en 
wensen van de koren, daar waar mogelijk, in te willigen. 
Maar niet alles is mogelijk.  Op deze wijze van samenwer-
ken en zingen zijn we met elkaar toekomstgericht bezig. 
Om voor de toekomst te blijven zingen, ter dienste van 
de gemeenschap. Waar ook in de parochie en ter ere van 
God. Zo blijven wij investeren in onze vieringen, waarin 
we in gezang en samenzang de vreugde met elkaar 
blijven delen.
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Naast de vaste tentoonstelling in het museum zijn er op 
het moment van het bezoek van Impulz ook verschil-
lende tijdelijke tentoonstellingen geopend, waaronder 
over hoe voedsel en religie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn (zet je zintuigen op scherp en proef 
en	ruik	zélf	het	authentieke	voedsel	uit	het	Midden-
Oosten!), over Griekse iconen, over de geschiedenis van 
de heilige boeken van jodendom, christendom en islam, 
en over hoe mensen de afgelopen honderdvijftig jaar 
uiting gaven aan hun relatie tot God door de inrichting 
van hun huizen mede hierop af te stemmen.

We verbleven hier in gastgezinnen. Iedere morgen 
begonnen we de dag met een eucharistieviering in het 
Spaans en Nederlands. Gedurende de week hebben we 
in alle kerken van de parochie de mis gevierd. De pas-
toor van de parochie vond het een hele eer dat wij voor 
zijn parochie hadden gekozen en zei aan het begin van 
de week: “jullie behoren nu tot onze parochie en zullen 
voor altijd in ons hart blijven.” Dit hebben wij zeker ge-
merkt, want de mensen zijn hier zo gastvrij. De meeste 
gastgezinnen slapen zelf op een matras op de grond, 
zodat wij in een bed kunnen slapen, doen onze was zon-

Jongerengroep Impulz

De kleurrijke wereld van het jodendom, christendom en de islam komt tot leven in Museumpark Orientalis in 
Heilig Land Stichting, waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. Bezoek een Joods dorp uit Bijbelse 
tijden, wandel door een Romeinse straat, en betreed gebouwen in klassiek Romeinse, Griekse, Egyptische en 
Arabische stijl. 

Op maandag 14 januari vertrok het vliegtuig naar Panama stad. Na een lange vlucht van 10 uur en een busreis 
van ongeveer 5 uur werden wij feestelijk onthaald in het stadje Soná. De eerste week heeft hier het voorprogram-
ma van de WJD plaatsgevonden.

Kom op zondag 23 juni samen met Impulz op een 
leerzame en leuke manier culturen en religie beleven in 
Museumpark Orientalis!

Praktische informatie
-	 Meld	je	aan	door	een	mail	te	sturen	naar		
 buijsedwin@hotmail.com of marceljansen@outlook.com.
-	 Wanneer:	zondag	23	juni	starten	we	om	10.00	uur	

met een mis in de Cenakelkerk; daarna gaan we het 
museumpark in

-	 Kosten: €	5,-,	museumjaarkaarthouders	gratis	toegang
-	 Heb	je	geen	eigen	vervoer?	Geef	het	dan	even	aan,	

dan regelen we dat je met iemand kunt meerijden

Impulz slotactiviteit 2019

Wereld Jongerendagen 2019

Bezoek aan Museumpark Oriëntalis

Een verslag over

der dat wij erom vragen en geven ons cadeautjes omdat 
ze zo blij zijn dat wij bij hun verblijven. Ondanks de taal 
ontstonden er regelmatig ook mooie, leuke gesprekken 
met	gezinsleden	van	mijn	gastgezin.	Lang	leve	google-
translate en onze handen en voeten. Naast het vieren 
van de mis, hebben de mensen van de parochie ons de 
Panamese	cultuur	laten	zien	door	middel	van	verschil-
lende dansen en parades, waarin wij zelf ook mochten 
meelopen in klederdracht. Tevens zijn we met een hele 
groep van gastgezinnen en jongeren een dag wezen 
zwemmen en barbecueën.

meld	je	aan
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Na	een	week	vertrokken	wij	met	de	bus	naar	Pana-
mastad. Hier verbleven wij wederom in gastgezinnen. 
Deze gastgezinnen woonden in een buitenwijk van 
Panamastad,	maar	dat	zat	de	gastvrijheid	niet	in	de	weg.	
Ook hier werden we weer opgenomen in de parochie en 
in de harten van de mensen. De tweede week stond in 
het teken van de Wereld Jongeren Dagen, die op dins-
dag 22 januari officieel werden geopend met een mis 
met	als	hoofdcelebrant	de	aartsbisschop	van	Panama.	
De paus kwam op donderdag en sprak in zijn toespraak 
over dat de WJD een feest is van vreugde en hoop voor 
heel de kerk en heel de wereld. Tevens sprak hij over de 
jongeren: ”zij zijn niet alleen de toekomst, maar zeer 
zeker ook het heden van de kerk.”

Op vrijdag hebben we de kruisweg gebeden samen 
met alle jongeren en de paus. De zaterdag stond in het 
teken van de pelgrimage naar het veld, waar wij met alle 
jongeren een mooie, bijzondere avondwake hadden en 
met z’n allen bleven slapen. Na een korte nacht begon 
om 8 uur de slotmis met als hoofdcelebrant de paus. Na 
afloop van een mooie viering, maakte de paus bekend 
dat de volgende WJD in 2022 in Lissabon zullen worden 
gehouden. 

Tijdens de reis waren er regelmatig catechesemomen-
ten. Deze momenten werden begeleid door Neder-
landse	en	Panamese	priesters.	Nieuw	dit	keer	bij	de	
WJD waren de streams. Dit houdt in dat je tijdens de reis 
dieper ingaat op een door jezelf gekozen onderwerp uit 
het aanbod. De stream die ik gekozen had, was ‘ontdek 
jezelf’. Aan de hand van gesprekken en opdrachten 
leerde je steeds meer over jezelf en over hoe je in het 
leven staat.

Terugkijkend op deze reis, kan ik hier alleen maar po-
sitief en dankbaar op terugkijken. Hoe mooi is het om 
met jongeren over de hele wereld je geloof te vieren 
en te delen. Daarnaast vond ik het heel bijzonder om in 
gastgezinnen te verblijven en de gastvrijheid en liefde 
van deze mensen te mogen ontvangen. Kortom het 
was een mooie, bijzondere, gezellige, maar bovenal een 
onvergetelijke reis!

Anne

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/
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Pelgrimage

Van 26 september tot en met 1 oktober gaan we weer 
zoals elk jaar met het vliegtuig naar Lourdes. We ver-
blijven dan in een hotel en 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 ei-
gen begeleider dan zorgen wij voor een begeleider/ster. 
Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie te komen 
om mee te gaan. 

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis? 
Neem	dan	contact	op	met	Riet	Visser	via	06	-	537	69	840	
of via rietvisser@chello.nl. Uiteraard kunt u voor infor-
matie ook terecht bij het pastoresteam.

Bedevaart Kevelaer

Bedevaart Lourdes

Woensdag 7 augustus

Nog enkele plaatsen vrij!

onder uw eigen geloofskern achter in deze De Gabriël.
De kosten bedragen  €	17,-	voor	volwassenen	en	€	5,-	
voor kinderen. Bij opgave wordt u het programma van 
deze dag overhandigd en medegedeeld waar u kunt 
opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op 
de parkeerplaats bij het Heuveltje in Beek, vanwaar we 
gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

Per fiets op bedevaart 
naar Kevelaer
Pastoor	Jansen	wil	ook	dit	
jaar weer met een groep 
pelgrims op dinsdag	6	
augustus aanstaande 
per fiets vertrekken naar 
Kevelaer. De avond brengt 
u door in Kevelaer en de 
volgende morgen sluit u 
zich dan aan bij alle pel-
grims die per bus arriveren. 
‘s Middags na het lof wordt 
weer huiswaarts gefietst. 
Opgave en informatie voor 
deze bedevaart per fiets bij 

Mimi Hendriksen, tel. 06 – 133 17 696. Graag vroegtijdig 
opgave zodat we hotelkamers kunnen vastleggen. 

Per voet naar Kevelaer
U kunt zich bij  diaken Theo Reuling aansluiten die ook 
dit jaar weer deze tocht onderneemt. De afstand is circa 
45 km. Ook hij vertrekt op dinsdag	6	augustus aan-
staande	vanuit	’s-Heerenberg.	Informatie	en	opgave	via	
0316 – 225 687. Graag ook voor de bedevaart te voet 
vroegtijdige opgave in verband met het vastleggen van 
de hotelkamers. 

Op woensdag	7	augustus aanstaande wordt er vanuit 
onze parochie H. Gabriël wederom de jaarlijkse  be-
devaart naar Kevelaer gehouden. Traditiegetrouw zal 
Harmonie de Club uit Didam weer meegaan en voor 
de muzikale ondersteuning zorgen. De zang tijdens de 
plechtige Hoogmis in de Basiliek, dit	jaar	om	13.30	
uur en het Marialof	om	17.00	uur zal worden verzorgd 
door het Gabriëlkoor. Leden van het pastoraal team zul-
len deze dag in de vieringen voorgaan.

Dit jaar wordt ’s	morgens	om	11	uur in het park de 
grote kruisweg gelopen en voor diegenen die minder 
goed	ter	been	zijn	is	er	een	kleine	kruisweg	in	de	Pax	
Christikapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de 
heiligdommen te bezoeken en te zorgen voor de inwen-
dige mens.

Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 27 juli 
aanstaande aanmelden bij het secretariaat in uw eigen 
geloofskern of bij de broedermeesters. Zie de informatie 
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Gabriël actueel

Maria Tenhemelopneming

De Bijbel vertelt ons niet erg veel over Maria. We lezen 
in het evangelie volgens Lucas dat ze nog niet ge-
trouwd is met Jozef wanneer de engel Gabriël haar op-
zoekt en zegt dat ze een kind zal krijgen door de Heilige 
Geest. Dat kind moet ze Jezus noemen. Hij zal koning 
worden tot in eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig: 
“Ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren 
wat u gezegd hebt.”
 
Maria zou Jezus haar hele leven volgen en op die ma-
nier letterlijk en figuurlijk plaats in zichzelf maken voor 
God. Als Maria bij haar nicht Elisabeth komt, die op dat 
moment zwanger is van de latere Johannes de Doper, 
jubelt ze van blijdschap. Het Magnificat, een prachtig 
loflied schetst een strijdbare vrouw: Met heel mijn hart 
roem ik de Heer. Machtigen stoot Hij van hun troon, 
maar geringen verheft Hij. Maria is helemaal mens en 
daardoor zo herkenbaar en troostvol voor ons. Door 
alle vreugde en verdriet heen die ze als mens beleefde, 
koos ze altijd weer voor Jezus. Zo is ze een voorbeeld 
voor gelovigen.

Het laatste wat de evangelist Lucas (in de Handelingen 
van de apostelen) over Maria schrijft, is dat ze na de 
dood en verrijzenis van Jezus samen met de leerlingen 
eensgezind in het gebed bleef. De Kerk neemt aan 
dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen, wat 
niet wegneemt dat God haar met geest en lichaam bij 
zich heeft opgenomen. Het verschil met ons, gewone 
stervelingen, is dan dat ze niet het verval van de dood 
kende.

Het dogma van de Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw door 
keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. Later nam 
de	heilige	paus	Sergius	I	(687-701)	het	feest	over.	Dat	
heette toen nog Dormitio Mariae oftewel de ontslaping 
van	Maria.	Pas	in	1950	werd	de	tenhemelopneming	
onder	paus	Pius	XII	ook	een	dogma	(leerstelling)	in	de	

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria in de hemel opgenomen werd. 
Toch stierf ze als een gewoon mens. De moeder van Jezus is herkenbaar en troostvol.

INDT

2017

kerkbalans_2017.indd   1 05-12-16   13:18Kerk. Het conciliedocument Lumen Gentium verwoordt 
dit dogma als volgt: Tenslotte is de onbevlekte Maagd, 
gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het 
voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en 
ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door 
de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo 
gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der 
heren en de overwinnaar van zonde en dood. (Lumen 
Gentium 59). Als moeder van de nieuwe mensheid laat 
zij ons zien wat wij allemaal mogen verwachten. Ieder 
mens die sterft in liefde tot God wordt ten hemel opge-
nomen, niet met de helft van zijn wezen maar met heel 
zijn persoonlijkheid.

Mariakapel Vethuizen
Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren we 
op 15 augustus. Al heel wat jaren verzorgen de ge-
loofsgemeenschappen H. Oswaldus, Zeddam (parochie 
H. Gabriël) en H. Mattheus, Azewijn (parochie Maria 
Laetitia) In Vethuizen, op het grensgebied van beide 
parochies, een openluchtmis. De Mariakapel is een veel 
bezochte	plek	op	fiets-	en	wandelroutes.	Ook	hoor	ik	re-
gelmatig dat mensen er heel bewust naar toe gaan om 
een kaarsje te branden of om zo maar even in de stilte 
daar te zijn. Bidden tot Maria dat noden en verlangens, 
vreugde en verdriet dichte bij God worden gebracht.

Weet u allemaal welkom op donderdag 15 mei om 
19.00 uur. In de eucharistieviering zal pastoor J. Jansen 
voorgaan	en	diaken	C.	Peters	assisteert	en	verzorgt	de	
verkondiging. Bij slecht weer vieren we in de H. Os-
walduskerk van Zeddam. Via de parochiewebsites en 
Facebook wordt dat bericht dan bekend gemaakt.
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De parochie groeit!
Op 19 en 26 mei was in de kerken van Beek, 
’s-Heerenberg	en	Didam	de	eerste	heilige	communie.	
Het waren mooie vieringen met in totaal 68 commu-
nicanten: Anne Ketelaar, Ben de Vries, Carice Hieltjes, 
Debora Hoppenbrouwers, Elize Bosman, Fenna van 
Veen, Freqerique Speijers, Jayden van Dam, Jayden 
van Dam, Joep van Buuren, Karol Schlief, Krijn Hoegen, 
Lizzy Jansen, Lotte Huisman, Luca Wissink, Mauren van 
Emden, Merijn Thuis, Nienke Nijland, Roksana Sulecka, 
Ronja Witt, Royce Franck, Sam Loskamp, Sanne Seegers, 
Sem Aygan, Simon Ruthers, Sterre Daals, Teun ten Brink, 
Tim	Arendsen	,	Mike	Kaak,	Cézanne	Keurntjes,	Elisa	Pol-
man, Elin van Leeuwen, Arthur Baak, Ties Stienezen, Roel 
Baars, Niek Goorman, Blanca Jamrose, Tigo Koenders, 
Tess Jansen, Resa Maandag, Ella Rensen, Lucas Biletić, 
Fabienne Aaldering, Suze van Aalst, Femke Berendsen, 
Ruud Bolder,Kyano Buiting, Bart Damen,Lucas Egging, 
Stan Egging, Thijmen Egging, Twan de Graaf, Kirsten 
Hakvoort, Britt Hammink, Romy Heppen, Tessa Hieltjes, 
Lucas Jansen, Michiel Kluitman, David Reuling, Sietse 
Roes, Myrthe Smits, Tibbe Spaan, Bram Elbertsen, Sarah 
Elbertsen, Driek van Helvoirt, Fee Hageman, Jens Kluit-
man, Mila van Vugt.

Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg

Martinuskerk Beek

Mariakerk Didam

En op 7 juni hebben Sophie Rosendaal, Carlijn Strik-
keling, Céleste van den Berg, Diede Sanders, Annebel 
Groeneveld en Tess Engelen het Sacrament van het 
Vormsel	ontvangen.	Vicaris	Hans	Pauw	was	de	vorm-
heer. Het koor One More Voice heeft op een mooie 
manier gezongen. We feliciteren alle kinderen en hun 
ouders. Wij zijn blij met deze jonge parochianen!

Informatieavonden goed bezocht
Op 20, 21 en 22 mei waren in Braamt en Didam de 
bijeenkomsten waar ouders geïnformeerd werden over 
de communie en het vormsel in 2020. Door middel van 
een	Powerpoint	kregen	ze	een	beeld	van	wat	de	voorbe-
reiding	inhoudt:	een	traject	van	september-oktober	tot	
mei-juni	van	zogenoemde	ouder-kind-bijeenkomsten	en	
samenkomsten met alleen de kinderen (vanaf januari).

De eerste communie zal waarschijnlijk weer in sub-
groepen voorbereid en gevierd worden. De parochiële 
werkgroep zal daarbij een grote rol spelen. De subgroe-
pen zullen de hulp van ouders vragen. Voor het vormsel 
zullen we weer met één groep op weg gaan voor voor-
bereiding en viering. Ook hierbij zal een beroep gedaan 
worden op de hulp van de ouders.

We hebben er weer alle vertrouwen in, dat onze paro-
chie Gabriël ook in 2020 op een goede en mooie manier 
communie en vormsel zullen kunnen vieren!

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.
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Uitnodiging gezinsdag

Oecumene

Dag beste vaders, moeders, jongens en meisjes! 
Dag	beste	Gabriël-gezinnen!

Oecumene stamt af van het Griekse woord oikumene 
wat betekent; de hele aarde, de hele mensheid. Het 
staat ook voor het streven van de christelijke kerken 
naar meer eenheid.

Hoe staat het in onze omgeving met de Oecumene?
Wij zijn christenen, katholiek en protestant en ook nog 
eens buren. Onze kerken liggen dicht bij elkaar. We 
hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar door met 
elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijke activiteiten te 
ondernemen kunnen we van elkaar leren en daarmee 
ons geloof verdiepen.

Wij staan in deze tijd voor dezelfde uitdagingen. Beide 
kerken kampen met een teruglopend aantal kerkgan-
gers. En de vraag voor ons allemaal is: hoe houden we 
onze kerken en ons geloof levendig? Op een aantal ter-
reinen	wordt	er	al	samen	gewerkt,	denk	aan	de	voedsel-	
en kledingbank.

Het Triduüm en de diensten in Meulenvelden, Didam, 
daar werken beide kerken aan mee evenals bij andere 
oecumenische vieringen binnen de grenzen van de 
parochie H. Gabriël. Er is een Oecumenisch zangkoor en 
een bijbelgroep, waar iedereen welkom is. In de Advent 
zijn	er	de	Adventvespers	en	in	de	40-	dagentijd	wordt	
er een  solidariteitsmaaltijd gehouden waarbij zowel 
protestanten als katholieken welkom zijn. De Oecumeni-
sche Werkgroep organiseert behalve de Adventsvespers 

De gezinsdag is in en rond het parochiecentrum in 
Didam. Dit staat er op het ‘programma’:

09.30	uur:	 start met familieviering met 
 kinderkoor Sam Sam
10.30	uur:  koffie, thee, limonade met wat lekkers
11.15	uur:  Bijbelse sport en spellen
 Tussendoor genieten van heerlijke, 
 zelfgemaakte tosti’s!
12.30	uur:	 workshops zang, dans, toneel, 
 circus, theater….
14.00	uur:	 afsluitende viering met show vanuit de  
 workshop 
14.30	uur:	 einde

Doen jullie mee?
Graag nodigen we jullie met jullie gezin uit om mee 
te doen. Aanmelden en informatie opvragen kan bij: 
g.vanderploeg@parochiegabriel.nl. 

Namens het pastoraal team en de werkgroep gezins-
middag, 

Guus van der Ploeg
pastoraal werker

Op zondag 30 juni is er voor alle ‘jonge gezinnen’ 

van onze parochie Gabriël een gezinsdag.  Dat is 

een  dag vol leuke, gezellige, sportieve, creatieve, 

lekkere en inspirerende activiteiten, speciaal voor 

gezinnen met jonge kinderen. En wat dat ‘jong’ 

betekent voor de leeftijd om mee te doen bepa-

len jullie zelf! Het gaat om jullie als gezin. En… het 

gaat om de ontmoeting met andere gezinnen, 

jongens en meisjes, vaders en moeders!

ook	twee	Taizé-vieringen	in	de	vastentijd	voor	Pasen.	
Met	het	Oranje-comité	is	er	contact	over	de	Dodenher-
denking op 4 mei.

Als lid van de werkgroep heeft Wim Locher zijn taak 
neergelegd. Hij heeft zich jarenlang  met hart en ziel 
ingezet voor de Oecumene in en rond Didam. Wij zijn 
hem daarvoor zeer dankbaar. Nu zijn wij op zoek naar 
uitbreiding. Er wordt ongeveer vier á vijf keer per jaar 
vergaderd. Behalve praktische zaken zijn de gesprekken 
ook inhoudelijk; hoe staan we zelf in ons geloofsleven 
door niet de verschillen te benadrukken, maar vooral 
van elkaar te horen wat ons als christenen bindt.  Mocht 
u interesse hebben, ons emailadres is bekend bij de 
redactie.
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Beek 

Braamt

Overleden

Theo Tiemessen 67 jr., Spoelweg 1
Gert Heebing 92 jr., De Bongerd 2
Lies	Jansen	-	Vos	91	jr.,	St	Jansgildestraat	9

Didam

Overleden

Doortje Boerboom – Aalberts 85 jr., Waverlo 31
Peter	Schepers	76	jr.,	Rozenstraat	62
Fietje Hartman 84 jr., Zorgcentrum Vreedenhof
Henk Straver 88 jr., Kosterstraat 2
Lei	Scholten	-	Looman	91	jr.,	Waverlo	31
Annie	Polman	-	Florissen	87	jr.,	Tesma	8
Annie	Otten	-	Weekhout	84	jr.,	Berkenhof	21
Harm Stulp 55 jr., Spechtstraat 9
Teun van den Berg 89 jr., Mariahof 32
Rini	Roes	-	Worm	91	jr.,	Ludgerusstraat	39-2
Ada	de	Rreus	-	Bahnen	71	jr.,	Burg.	Kronenburglaan	5
Miep	Meuleman	-	Keultjes	84	jr.,	Panhuis	10

Gedoopt

Mila Driessen, Mariahof 22
Lisa van Bindsbergen, Roodwilligen 129 
Emma Buijs, Olde Vossenhof

Eerste communie
Op zondag 26 mei deden in de Mariakerk van Didam 25 
kinderen	uit	Loil,	Nieuw-Dijk	en	Didam	de	eerste	heilige	
communie. Het was een mooie viering die een gezellige 
periode van voorbereiding afsluit. Een periode waarin 
we samen enthousiast bezig zijn geweest met de 
voorbereiding. Samen luisteren naar verhalen, samen 
spelen, samen het Onze Vader leren, samen zingen en 
natuurlijk leren hoe je ter communie gaat. Wij hopen 
jullie nog vaak te zien.

Triduüm 2019
Het duurt nog even, maar toch melden wij vast dat het 
jaarlijks Triduüm dit jaar op maandag 2 en dinsdag 3 
september zal zijn. Het Triduüm wordt gehouden bij 
zalencentrum Jan & Jan in Didam.

Het zijn twee dagen van ontmoetingen, vieringen, 
praatjes, muziek en gezelligheid. Het is ook mogelijk 
om één  dag mee te doen. Spreekt u dit aan, noteer 
maar vast de datum: maandag 2 en dinsdag 3 septem-
ber 2019.

Werkgroep Triduüm,
Agnes Huijbers

Opgave bedevaart Kevelaer
Tot 27 juli tijdens de openingstijden van het secretari-
aat op de donderdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

Opgave bedevaart Kevelaer
Tot 27 juli tijdens de openingstijden van het secretari-
aat op de dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur.

Opgave bedevaart Kevelaer
Tot 27 juli tijdens de openingstijden van het secretari-
aat op de dinsdagen en de donderdagen van 09.30 tot 
12.00 uur.

Nieuws uit de geloofskernen
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Mariaviering kapel Tatelaar
Op zaterdag 17 augustus is om 18.00 uur weer de 
jaarlijkse Mariaviering bij de Mariakapel, voorganger is 
diaken Theo Reuling en het Mariakoor verzorgt de zang. 
Wij nodigen u allen van harte uit.

Schuttersviering / sacramentsprocessie
Zondag 21 juli aanstaande is het weer 
zover.	De	dorpen	Loil,	Didam	en	Nieuw-
Dijk maken zich dan op voor het jaarlijkse 
schuttersfeest. In Loil wordt traditiege-
trouw begonnen met een schuttersviering 

en aansluitend trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie 
uit. Zo ook dit jaar. De kerk en de pastorietuin worden 
voor deze gelegenheid prachtig versierd. Deze viering 
geeft de verbondenheid aan tussen het schuttersgilde 
en de Loilse geloofsgemeenschap en het is mooi om te 
zien hoe in gezamenlijkheid deze schuttersviering en 
sacramentsprocessie worden voorbereid. De processie 
herinnert ons er aan dat wij niet alleen door het leven 
gaan. Als gelovigen trekken we samen op, hebben zorg 
voor elkaar, voor de natuur, niet alleen dichtbij maar 
ook in de wereld om ons heen. Wat er ook gebeurt wij 
blijven geloven in vrede en gerechtigheid voor ieder-
een. Zo proberen wij het voorbeeld van Jezus te volgen, 
in zijn voetsporen te treden! De voorganger is Diaken 
Theo Reuling. Verdere medewerking aan de viering en 
de processie verlenen Schuttersgilde Loil Vooruit, Mu-
ziekvereniging	Amicitia,	Drumfanfare	Loil-Vooruit,	het	
Latijns-Gregoriaanskoor,	broedermeesters	en	bruidjes.	
Na afloop zal er op het kerkplein een vendelhulde zijn 
en daarna is er in de tent voor iedereen koffie en een 
drankje. De viering begint om 9.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom!

Terugblik op de laatste viering in Loil
Zondag 12 mei 2019 was een historische dag. Op deze 
dag was de laatste viering in de O.L.V. Onbevlekt Ont-
vangen kerk van Loil. Voorganger Theo Reuling werd 
door vendeliers de kerk in begeleid en de viering werd 
muzikaal  ondersteund door een voor die dag opge-
richt gelegenheidskoor. Marjo Berentzen speelde op 
het orgel en Amicitia en Drumfanfare brachten mooie 
muziekstukken ten gehore.  Alle emoties kwamen in 
deze viering  in gebed, in teksten, in liederen en in mu-
ziek voorbij. We kunnen terug kijken op een bijzonder 
mooie viering, in een prachtig versierde kerk met vele 
bloemen. Geweldig dat zovelen gehoor hebben gege-
ven aan de oproep om een bloem mee te brengen. 
De dames van de bezoekgroep hebben van deze en 
van de bloemen uit de kerk vele boeketjes kunnen 
maken en hebben deze thuis bezorgd bij zieken en 
thuiszittende parochianen. Ook zijn er bloemen 
geplaatst in de Mariakapel op ons kerkhof.

Oudheidkundig	Vereniging	Didam	heeft	de	
viering	gefilmd	en	op	DVD	vastgelegd,	deze	is	te	
bestellen	door	€	7,50	over	te	maken	naar	Geloofs-
gemeenschap	Loil,	op	bankrekeningnummer	
NL25RABO0111101077	o.v.v.	DVD	12	mei.	Ten	name	
van	je	naam,	adres	en	huisnummer.	Voor	vragen	kun	
je	terecht	bij	Ria	Beursken	ria.sjaak@hotmail.com	of	
tel.	0316	225	792.	Bestellen	kan	tot	1	juli	aanstaande.

Schuttersfeest
Op maandag 22 juli is er om 08.30 uur de schuttersvie-
ring in de Mariakerk in Didam. Voorganger is pastoor J. 
Jansen en het dameskoor St. Martinus verzorgt de zang. 
Wij wensen iedereen mooie schuttersdagen.

Loil

’s-Heerenberg

Overleden

Theed Goossen 88 jr., Groenestraat 2
Mieke	Looman	-	Beuwer	91	jr.,	Doesburgseweg	4
Gerrit Gies 82 jr., Kloosterstraat 20.

Opgave bedevaart Kevelaer
Tot 27 juli tijdens de openingstijden van het secretari-
aat op de dinsdagen en de donderdagen van 10.00 tot 
12.00 uur.

Opgave bedevaart Kevelaer
Dinsdag 16 juli na de viering of vóór 27 juli bij de broe-
dermeesters Tineke en Ben Geurts, Wehlseweg 38, 6841 
DM Loil. Tel.: 0316 – 224 254.
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Schuttersviering
In	Nieuw-Dijk	openen	we	op	zondag	21	juli	om	9.30u	
het schuttersfeest met een Woord en gebedsdienst. De 
voorganger	is	pastoraal	werker	Guus	van	der	Ploeg.

Opgave bedevaart Kevelaer
Woensdag 10 en 24 juli na de viering.

Laatste Echo 
Het plaatselijke contactblad de Echo zal vanaf heden 
overgaan in De Gabriël. De informatie die altijd in de 
Echo stond, zal vanaf de volgende De Gabriël op deze 
plek onder de geloofskern Wehl worden overgenomen. 

Sacramentsprocessie 
Zondag 23 juni aanstaande is het weer zover. De Sacra-
mentsprocessie trekt door de straten van Wehl. Om 9.30 
uur beginnen we met een feestelijke eucharistieviering 
in de St. Martinuskerk. Daarin zal pastoor Jansen ons 
voorgaan, waarbij ook pater Toon te Dorsthorst aanwe-
zig zal zijn. Na de viering trekken we dit jaar naar het 
‘Diepenbroek’.  

Laten we in respect voor het verleden, heden en de 
toekomst op weg gaan, hoe moeilijk dit misschien ook 
af en toe kan zijn. Laten we bidden voor een open en 
verdraagzame samenleving. Wees van harte uitgeno-
digd om dit feest met ons te vieren.

Vanuit de St. Martinuskerk trekken we, samen met het 
koor, AMDG en schutterijen de Eendracht en Martinus,  
vanaf	het	Kerkplein	-	Grotestraat		-	Keppelseweg	–	
Cingelwal – Groenestraat – Diepenbroekstraat – Dr. 
Blomstraat	–	Oranjestraat		-	Grotestraat	–	Kerkplein	
weer terug naar de kerk om de processie plechtig af 
te sluiten.  Daarna wordt op het Kerkplein een vendel-
hulde gehouden.

Mochten er jongens of meisjes zijn die bloemen willen 
strooien tijden de processie, dan willen we graag een 
opgave	hebben	via	e-mail	of	tijdens	de	openingstijden	

Opgave bedevaart Kevelaer
Opgave vóór 27 juli bij de broedermeester
Marjo Vonk, Kleindorpseweg 18,7031 JB Wehl, 
tel. 0314 – 684 428 of 06 – 221 16 520.

Opgave bedevaart Kevelaer
Tot 27 juli tijdens de openingstijden van het secreta-
riaat op de eerste en derde vrijdag van de maand van 
11.00 tot 12.30 uur.

Nieuw Wehl

Stokkum

Wehl

Dag van ons Dorp
Op zaterdag 6 juli willen we wederom een Dag van ons 
Dorp vieren bij de Meikever. Het wordt wel een wat 
andere opzet dan vorig jaar. Zoals jullie wellicht al mee-
gekregen hebben zijn er spellen voor de kinderen tot 
12 jaar van 11.00 tot 13.00 uur. En ‘s middags is er een 
spellencircuit van 12 t/m......... jaar. Men kan zich opge-
ven met een groep voor deelname die middag.

Ook willen we graag het plein weer gezellig maken met 
een hapje en een drankje en wat leuke kraampjes. Een 
stukje muziek er bij. Deze dag is een dag voor en door 
vrijwilligers.

Nieuw-Dijk

Overleden

Leida	Derksen	-	Driessen	89	jr.,	
Zorgcentrum Heukelemshof

Processie 
Op zaterdag 6 juli aanstaande gaat pater Toon te Dorst-
horst samen met pastoor Jansen voor in de plechtige 

eucharistieviering (09.30 uur), tevens schuttersviering, 
met aansluitend de processie naar het processiepark. 
Daar zal pater Toon de predicatie verzorgen over onder 
andere zijn werk in Suriname. Na de processie en 
vendelhulde wordt iedereen uitgenodigd om naar de 
schutterstent te gaan voor de koffietafel.

Op vrijdagmorgen 5 juli beginnen we met de opbouw 
van de processie. Iedereen die wil helpen is van harte 
welkom vanaf 09.00 uur bij de kerk. Voor koffie met iets 
lekkers wordt gezorgd.

Kinderen die als bruidsmeisje of –jongen mee willen 
lopen, kunnen aangemeld worden bij mevr. Bianca van 
de	Pavert,	tel.	0314	–	681	476.
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Opgave bedevaart Kevelaer
Opgeven na de eucharistieviering van zaterdag 20 juli 
19.00 uur of vóór 27 juli bij de broedermeesters Gerda 
van	Grol-Kroes,	Raadhuisplein	584,	7031	VN	Wehl,	
tel. 06 – 133 17 696 of Bennie Steijntjes, Raadhuisplein 
272, 7031 VL Wehl,  tel. 0314 – 683 206  of 06 – 510 08 727.

Opgave bedevaart Kevelaer
Tot 27 juli tijdens de openingstijden van het secretari-
aat op de woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Kermisviering
Op zondag 7 juli is er om 09.30 uur een kermisviering 
met aansluitend een vendelhulde. 

Oswaldusfeest
Volgens een lange traditie viert het St. Oswaldusgilde in 
Zeddam het feest van hun patroonheilige St. Oswaldus. 
Het feest begint met een speciale viering ter ere van St. 
Oswaldus. 

Op 4 augustus om 10.30 uur (let op: afwijkende tijd) 
is deze eucharistieviering  (onder voorbehoud) in het 
Natuurtheater in Zeddam. Bij eventueel slecht weer is 
de viering in de St. Oswalduskerk.

Openluchtviering kapel Vethuizen
Op 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) is weer de 
jaarlijkse viering bij het Mariakapelletje aan de Holt-
huizerstraat	in	Vethuizen,	aanvang	19.00	uur.	Pastoor	
Jurgen	Jansen	en	Vicaris	Hans	Pauw	zullen	voorgaan	
in	deze	eucharistieviering	en	ook	diaken	Cor	Peters	zal	
hierbij aanwezig zijn.

De geloofskernen Zeddam, Braamt en Azewijn verzor-
gen deze viering. De belangstelling is altijd groot voor 
deze openluchtmis en gelukkig is het meestal mooi 

Zeddam

Overleden

8  april Willy Lubbers 83 jaar
16 april Theo Joosten 81 jaar
21	april	 Dinie	Ariëns-Melissen	 100	jaar
4  mei Robèrt van der Meer    81 jaar

van het parochiesecretariaat. Wij zorgen dan voor vol-
doende mandjes en strooisel.

Bent u slecht ter been maar wilt u wel graag aan deze 
processie (of een gedeelte ervan) deelnemen, dan kunt 
u	telefonisch	of	via	e-mail,	contact	opnemen	met	het	
parochiesecretariaat tot uiterlijk vrijdag 21 juni 10.30 
uur.  We kunnen dan wellicht iets regelen.

De bewoners aan de processieroute willen wij verzoe-
ken om op zondag 23 juni de route tussen 10.00 uur en 
12.30 uur vrij te houden van auto’s.

Tenslotte vragen we aan alle inwoners van Wehl om op 
zondag 23 juni de (Wehlse) vlag (zo mogelijk met wit/
geel wimpel) uit te steken!

Wij wensen u allen een goede en mooie Sacraments-
processie.

weer. Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, 
wordt de viering verplaatst naar de St. Oswalduskerk in 
Zeddam.
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Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl

Schema doordeweekse vieringen 
Dinsdag:
Loil om 09.30 uur
 op de 3e dinsdag van de maand
Wehl om 16.00 uur
 op elke dinsdag in Oldershove
Beek	 om 09.00 uur
           op elke dinsdag 
Woensdag:
Nieuw-Dijk om 09.00 uur
 op de 2e en 4e woensdag van de maand
‘s-Heerenberg	 om 19.00 uur
 op elke woensdag
Donderdag:
Didam om 09.00 uur
 op elke donderdag
Didam om 15.30 uur
 op de 1e donderdag van de maand 
 in Meulenvelden
Vrijdag:
Wehl om 09.30 uur
 elke vrijdag

Emmaus	-	Pancratius	te	‘s-Heerenberg
Kerk:	Hofstraat 2  Secretariaat:	Hofstraat	4,	7041	AD	’s-Heerenberg
Tel.:	0314-661224	E-mail:	emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijden	secretariaat:	dinsdag	en	donderdag	10.00-12.00	uur

St.	Oswaldus	te	Zeddam
Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.:	0314-651281		E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden	secretariaat:	woensdag	en	vrijdag	10.00-11.30	uur.	
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 
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	
Tonnie	Kuppens	-	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! 


