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Agenda parochie H. Gabriël
• Bedevaart Banneux
Vrijdag 30 augustus
tot en met dinsdag 3 september

Op de voorpagina: Het was een mooie dag! De gezinsdag 2019 in en rondom de Mariakerk in Didam. Ouders
en kinderen, deze laatste van verschillende leeftijden,
hebben zich goed vermaakt. U leest er meer over op de
pagina’s 16 en 17 van deze De Gabriël.

• Triduüm Didam
Maandag 2 en dinsdag 3 september,
09.30 uur Jan & Jan Didam
• Bedevaart Lourdes
Donderdag 26 september
tot en met dinsdag 1 oktober
Met het vliegtuig
• Gabriëldag
Zondag 29 september,
10.00 uur Mariakerk Didam
• Ontmoetingsdag Wehl
Woensdag 23 oktober, 09.45 uur
Koningin Beatrixcentrum Wehl
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• Afscheid pastoraal werker Guus van der Ploeg
Zondag 10 november 2019,
10.00u Mariakerk Didam

11

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
22 oktober. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 27 september 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

In De Gabriël worden regelmatig foto’s geplaatst
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld.
Deze foto’s worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en
informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De
Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd
om deze foto’s voor eerdergenoemde middelen te
gebruiken.
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Incasso Kerkbalans
Onder meer vanwege Europese wet- en regelgeving hebben parochies in de bisdommen te maken gekregen met
een nieuwe automatisering rondom de ledenadministratie,
zo ook de parochie H. Gabriël. Dit systeem is dit voorjaar
gaan werken en ondanks zorgvuldige voorbereidingen
hebben zich er wat ongewenste acties voorgedaan. Zo is in
een aantal gevallen de bijdrage voor de Kerkbalans op een
andere datum dan u gewend was geïncasseerd en soms
ook met een ander bedrag. Er zal echter nooit meer worden geïncasseerd dan u heeft toegezegd. We vinden het
heel vervelend dat dit is gebeurd en bieden u onze welgemeende excuses aan.

Voorwoord
Voorwoord
Het is volop zomer in Nederland. De temperatuur
bereikt recordhoogtes en de natuur snakt naar
regen. Agrariërs krijgen beperkingen opgelegd
voor het sproeien van hun land en ook wij
worden verzocht om niet tijdens de ‘piek-uren’
onze tuin te sproeien. Kortom; regeltjes waaraan
we worden verzocht ons te houden. Zo kennen
we natuurlijk veel meer regels, maar goed
ook, anders zou het waarschijnlijk een zeer
vrijgevochten maatschappij worden waarbij je
je kan afvragen of dat leefbaar is.
Regels… verplichtingen… Het doet me denken
aan de zogenaamde Hadj. De pelgrimstocht
naar Mekka die verplicht is voor alle gezonde,
volwassen moslims die over voldoende geld
beschikken. In ons katholieke geloof kennen we
die verplichting voor een bedevaart niet, maar
menigeen van ons zal toch de wens hebben om,
als het ons gegeven is, eens een keer naar een
bedevaartsoord als Lourdes of Banneux te gaan.
De reden? Die zal voor ieder van ons anders zijn;
om over een hogere waarheid, God, of het leven
na te denken; om het Heilige te ‘ervaren’, om een
gunst (bijvoorbeeld genezing) te gaan vragen;
respect te betuigen; om inspiratie te verkrijgen;
om tot bezinning te komen of boete te doen
voor misstappen (zonden); om een poosje
afstand te nemen van een hectisch dagelijks
bestaan; om ‘de ervaring’; ‘om er geweest te zijn’;
of om andere mensen te ontmoeten. Kortom
redenen genoeg.
Het zijn bedevaarten die veel mensen trekken.
Lourdes mag rekenen op ongeveer 600.000
bezoekers per jaar. Overigens een aantal dat
de afgelopen jaren weer toeneemt. We zoeken
elkaar als gelovigen dus op! Dat gaan we
als parochie H. Gabriël ook doen tijdens de
Gabriëldag op zondag 29 september in Didam.
Samen vieren en samen parochie zijn. Ik wens
onze parochianen die zich voorbereiden op
een bedevaart een goede pelgrimage toe en
ontmoet u allen graag tijdens de Gabriëldag op
zondag 29 september!
Augustine van Ree
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Gabriël zoekt!
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Cursus Iconen schilderen; er is nog plaa

ts!

Iconen zijn geschilderde afbeeldinge
n van Christus, de Moeder Gods en
andere
heiligen en van Bijbelse verhalen. Ze
worden met een speciale techniek doorgaans op hout - volgens vaste voorsch
riften en regels geschilderd. Het maa
kt 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 gesigne
erd.
Een icoon is van alle tijden en blijft ove
ral en altijd herkenbaar voor iedereen
.
In de parochie start er weer een nieu
we cursus iconen schilderen onder
leiding
van Jos Bentert uit Nieuw Deurnin
gen. Wilt u hieraan deelnemen? Dat
H. Gabriël geschilderd
kan, u
bent van harte welkom. De cursus star
t op 7 september 2019 en is vervolge
ns om
de week zodat de iconen dan met
doo
r Trudy Boelee
het weekend van de 1e advent klaa
r zijn. Het
betreft bijeenkomsten van 09.30u
tot 16.00u in het parochiecentrum
in Didam. De kosten bedragen € 210
persoon en zijn inclusief inclusief icoo
,- per
nplank, verf, koffie en thee. De kwa
sten kunt u zelf meenemen of kopen
dhr. Bentert (marterhaar € 47,50). Geïn
bij
teresseerd? Geef u op via gabriel@paro
chiegabriel.nl onder vermelding van
cursus iconen en met uw volledige
adresgegevens.

29 september
Didam - Mariakerk van 10.00 uur tot 13.30

uur

Gabriëldag
ienst - Ontmoeten - Lunch

Fietsen - Samen vieren - Kindernevend

Fietslint

Eucharistieviering

. Gabriël - Geloof in de toekomst

Ontmoeten

Kinderwoorddienst

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Droogte

E

r sneuvelt nogal wat in deze tijd: temperatuurrecords, droogterecords. En op de dag dat ik dit
type is een etappe in de Tour de France geneutraliseerd omdat een fikse hagelbui het fietsen onmogelijk maakte. Wat hebben we toch een raar weer. In
interviews blijkt dat mensen hierdoor toch wat gevoeliger zijn voor de oorzaak ervan. Is het toch de opwarming
van de aarde die hierin een rol speelt? De klimaatverandering? Moeten we ons leefpatroon toch aanpassen?
En dan heb ik het nog niet over de eikenprocessierups,
het draaigatje of de Japanse duizendknoop.
Wanneer iets ons raakt, onze dagelijkse routine doorbreekt, dan zijn we alerter en gevoeliger. De oorzaak
kan dus van alles zijn: gezondheid, ontwikkelingen in
de samenleving of extreem heet weer. Het zijn situaties
waarin wij op zoek moeten. Hoe moeten wij ons verhouden tot die nieuwe situatie? En wat kan ik er zelf in betekenen, zelf aan doen? En uiteindelijk kom je daar wel uit.
Maar dat kan dus even duren. Vooral als de oorzaak niet
zo duidelijk is of zo groot dat ik er maar een klein
onderdeeltje van uitmaak. Maar als ik geraakt word, heb
ik er wel mee van doen. Dan moet ik er wat mee, ook al
is het alleen al gevoelsmatig.
Datzelfde ervaren velen met hun geloofsleven. Ook daar
ervaren we extreem weer. In alle bisdommen, parochies
om ons heen en ook in eigen parochie sluiten kerken.
Onze protestantse medechristenen zijn ook met een
oriëntatie op de toekomst bezig rond wat en waar
overeind gehouden kan worden. Het lijkt alsof de bron

van ons geloof opdroogt. Velen ervaren dat zo. Maar ook
daarbij komt de vraag naar ons toe: hoe verhoud ik mij
tot die nieuwe situatie?
In deze maanden lezen we uit het evangelie van Lucas.
We horen hoe Jezus op vragen van omstanders, Schriftgeleerden en leerlingen reageert. Soms met een direct
antwoord, soms met een gelijkenis, soms met een wedervraag. Ze kunnen er allemaal wat mee, of de woorden
van Jezus hen nu aanstaan of niet. Het geeft wel richting
om vanuit hun droogte weer naar de bron te komen.
En het gaat daarbij om vaak hele concrete onderwerpen:
recht en onrecht, rijk en arm, gastvrijheid. Voor die situaties reikt Jezus richting aan en in die situaties kunnen de
toehoorders de waarde van zijn woorden ontdekken.
Ondanks de droogte blijft God ons zijn boodschap aanreiken. Soms veranderen vertrouwde manieren en
momenten om die boodschap te ontvangen. De een zal
meer vanuit het Woord en de liturgie gestuurd worden
naar het concrete doen. Een ander ontdekt in het concrete doen dat dit bezig zijn verband houdt met Iemand
die dit handelen overstijgt. Een reden om onze zoekrichting ook eens wat te veranderen?
Bij alle hitte en droogte wens ik je een verfrissend buitje
op z’n tijd. Maar of het nu water of Gods Woord is, het
komt in dit geval beide van boven. Ik wens je dan ook
veel zegen vanuit den hoge.
Diaken Theo Reuling ofs

Pastoraal werker Guus van der Ploeg zal met pensioen
gaan en hierbij staan we stil tijdens een viering op
zondag 10 november. Deze viering, een familieviering
met zang van kinderkoor SamSam, is in de Mariakerk
in Didam en zal om 10.00u beginnen. Na afloop bent u
van harte welkom in zaal Jan&Jan om pastoraal werker
Van der Ploeg de hand te schudden. Noteert u deze
datum vast in de agenda? U bent van harte welkom!

De Gabriël • Nr. 4- 2019

5

Rondom liturgische spiritualiteit
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:

Godslamp

I

n katholieke kerken is de godslamp een olielampje
in de buurt van het tabernakel dat blijft branden
zolang het Heilig Sacrament in het tabernakel
aanwezig is. De godslamp getuigt van Christus’
Werkelijke Tegenwoordigheid. Vroeger was de
godslamp altijd een hanglamp met drie kettingen.
Dit is nog steeds het meest voorkomende model.
Tegenwoordig zijn er echter ook godslampen die met
een arm aan de muur bevestigd zijn. Soms zet men
zelfs gewoon een rood glas met een olieampul op
of vóór het betreffende tabernakel. Meestal hebben
godslampen een rood glas, dit om de lamp duidelijk te
onderscheiden van de ‘gewone’ kaarsen en lampen in de
kerkruimte. De godslamp moet binnen het priesterkoor
hangen, maar nooit boven het altaar.
Ontstaan godslamp
Het ontstaan van de godslamp hangt samen met
de opkomende verering van de eucharistie in de
middeleeuwen. Het houdt wellicht verband met het
gebruik van altijdbrandende lampen bij de graven
van de martelaren. De eerste waarnemingen van de
godslamp dateren uit de 11e eeuw. Vrij snel daarna
werd het ook in het westen steeds meer gezien. Veel
eucharistische broederschappen, vooral in Italië,
stelden zich de zorg voor deze altijdbrandende lamp
als bijzondere taak. De zo gegroeide gewoonte werd
gevolgd door vele plaatselijke synoden en kreeg
zogenaamde algemene rechtskracht in 1614.

Detail van de godslamp Pancratiuskerk ’s-Heerenberg.
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Het provinciaal concilie van Utrecht ziet in de godslamp
een teken van eerbied voor de aanwezigheid van de
Heer en een symbool van de brandende liefde waarmee
wij Hem vereren.
Gebruik
Bij het tabernakel waarin het Allerheiligste wordt
bewaard, moet dag en nacht minstens één lamp
branden, de zogenaamde godslamp. In bepaalde
stukken wordt er zelfs gesproken over vijf godslampen
waarvan er op gewone dagen minstens drie moeten
branden. Als brandstof moet olijfolie of bijenwas
worden gebruikt, maar in geval van noodzaak mag
de bisschop ook andere olie toestaan. Electrisch
licht is echter niet toegestaan, althans, daar is nooit
toestemming voor gegeven. Deze terughoudendheid
wordt ondersteunt met de symboliek die zich richt op
de vernietiging van de zichtbare gaven.
Gedoofd
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
zijn dagen waarop het tabernakel leeg moet zijn. De
deurtjes staan open en de godslamp is gedoofd; het
Heilig Sacrament is immers niet aanwezig. In sommige
kerken wordt tijdens de viering op deze dag de Heilige
Communie uitgereikt. Daarvoor worden de Heilige
Hosties uit de sacristie gehaald, of uit een rustaltaar
in bijvoorbeeld een dagkapel, waarbij een brandende
kaars wordt gedragen als godslamp.

Godslamp Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg.

Gabriël doet!

Actueel en toegankelijk
Rooster paradepaardje vernieuwde website
Velen van ons zullen het regelmatig gebruiken om dingen na te zoeken, zich te informeren of te vermaken;
het Wereld Wijde Web, oftewel het internet. Naast dit parochieblad De Gabriël en mededelingen in de huis-aanhuiskranten maakt ook maakt ook de parochie H. Gabriël gebruik van dit web. En sinds kort zijn we daar zelfs
op een totaal vernieuwde wijze aanwezig. We praten met de grote ‘krachten’ achter deze vernieuwde website,
Edith Berendsen en Kick Willemen. Beiden maken deel uit van de zogenaamde webredactie.

Z

owel Edith als Kick maken al enige tijd deel uit
van deze webredactie. Edith inmiddels al zo’n
acht jaar en Kick circa vijf jaar. De parochie had
toen al wel een algemene parochie H. Gabriël
website, maar daarnaast hadden de geloofskernen zelf ook nog hun eigen websites. De webredactie
bestaat verder uit Theo Reuling, Ben Berendsen (’s-Heerenberg), Edwin Buijs (Zeddam) en Josephine ter Voert
(Wehl). Willie Thijssen (Nieuw-Dijk) en Annèt Lammers
(Didam) zijn onlangs gestopt.
Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen;
waarom een nieuwe parochie website?
Edith: “De parochie had inderdaad al enige tijd een eigen website, zeg maar een centrale website, maar daarnaast hadden de geloofskernen ieder hun eigen site. Er
waren dus eigenlijk 12 websites die in principe allemaal
dezelfde soort informatie deelden. Er staat daar natuurlijk ook specifieke informatie vanuit de betreffende
geloofskernen, maar daarnaast dus ook 12 keer dezelfde
algemene informatie. De wens was om dat te verbeteren
en te komen tot één website waarop iedere geloofskern
ook de ruimte heeft om de eigen informatie te delen”.
Kick: “Het zogenaamde beheersysteem van de oude
site liep inmiddels ook wel wat achter. Die was niet meer
echt gebruiksvriendelijk te noemen. Door de ontwikkelingen op het gebied van de software werd het ook
steeds meer een uitdaging om de site te onderhouden.
Sommige aanpassingen werden erg arbeidsintensief en
moeilijk. Er moest echt iets gebeuren.”
En dat leidde tot een volgende stap
Kick: “Dat klopt. Toen de herstructurering van de parochie op gang kwam was dat voor ons ook een mooi
moment om te veranderen. Na accoord van het bestuur
zijn we in juni 2018 begonnen met de ontwikkeling.
Hoe zijn jullie daarmee gestart?
Edith: “Start was een ongeremde wensenlijst met allerlei
ideeën. Op basis daarvan zijn we gaan prioriteren wat
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echt zou moeten. Dat hebben we uitgewerkt in een
zogenaamde sitemap en daar is een financieel plaatje bij
gekomen. Dat is naar het bestuur gegaan en die hebben
ons in april 2018 groen licht gegeven.”
Kick: “We hebben daarbij ook goed gekeken naar wat
we als redactie zelf zouden kunnen doen en wat we extern zouden wegzetten. Hoe meer we zelf zouden doen,
hoe gunstiger het financiële plaatje. Daar hebben we
dus kritisch naar gekeken. Voor de redactie was de keuze
toen snel duidelijk. Neostrada zou onze nieuwe partner
worden.”
En toen? Want jullie hebben het nu alleen nog maar
over papierwerk.
Kick: “De volgende stap was het aanmaken van een
zogenaamd schaduwdomein. Een ontwikkelomgeving
die je nodig hebt om te bouwen en te testen, maar die
niet openbaar is. De oude site functioneerde toen nog
steeds. Zoals aangegeven heeft Edith de hele site op
papier gemaakt, ik heb me meer bezig gehouden met de
techniek. Zeg maar het bouwen en de uitvoering.”
Edith: “We hebben er als redactie bewust voor gekozen
om er met tweeën aan te werken. De rest van de redactie toetste dan ons werk en samen hebben we zo ook
knopen doorgehakt. Kan me nog herinneren dat we met
de hoeveelheid menu-items nogal aan het stoeien zijn
geweest en daar uiteindelijk nu een mooi mega-menu
van hebben gemaakt.”

Kick: “We hebben er beide veel uren in gestopt. Het was
ook wel handig dat onze kinderen op dezelfde school
zitten; we hebben op het schoolplein veel overleg-momenten gehad!”
En dan begint dat schaduwdomein steeds verder vorm
te krijgen…
Kick: “En ondertussen draaide de oude site nog gewoon
door, waarop overigens alleen nog de echt elementaire
dingen werden gedaan. De hele informatievoorziening
rondom de herstructurering was daarop eigenlijk het
laatste grote project.”
Edith: “Op het schaduwdomein stond toen inmiddels
het raamwerk. Tijd voor een terugkoppelmoment aan
het pastoraal team en het bestuur. Dat bleek best een
uitdaging omdat zij er toch net iets anders naar keken.
Alleen maar goed hoor!”
Wat was de grootste uitdaging?
Edith: “We wilden heel graag dat het rooster een heel
belangrijk onderdeel van de site zou worden. Mensen
moeten daarin snel en makkelijk kunnen zien waar en
wanneer er een viering is. We wilden ook graag dat
mensen kunnen selecteren op plaats, soort viering, etc.
Een tijdrovende klus waarvoor Kick uiteindelijk een apart
script heeft geschreven zodat we het ook heel makkelijk
op de site kunnen zetten. Maar daarmee is het nu wel de
‘spil’ van de website. Dit is DE plek voor mensen om het
meest actuele rooster van vieringen te kunnen raadplegen.”
En toen volgde het daadwerkelijk omzetten van de sites
Kick: “Altijd een spannend moment. Overgaan naar een
nieuwe host en naar een nieuwe site. Daarbij moesten we
ook alle e-mailadres van de parochie omzetten. Met wat
klein oponthoud is dat uiteindelijk allemaal goed gelopen en werkt alles naar behoren. En daar zijn we blij mee
uiteraard.”
Zijn er nog wensen voor de toekomst?
Edith: “We hebben met de ontwikkeling zeker ook
gekeken naar de toekomst. We hebben er voor gezorgd
dat we met deze website mee kunnen met de ontwikkelingen.”
Zoals?
Kick: “De site heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om in
de toekomst een livestream te laten zien. Dus een viering
die via de website is te volgen. Of bijvoorbeeld een online betaalmogelijkheid om intenties of andere dingen te
kunnen betalen.”
Het is duidelijk. We spreken hier met twee enthousiaste
en trotse leden van de webredactie die met z’n allen echt
iets moois hebben neergezet. Een site die actueel is en
toegankelijk (ook op de mobiel of op een tablet). Het
draagt zeker bij om als parochie op een levendige wijze
te kunnen communiceren naast dit parochieblad De
Gabriël. En heeft u een keer een leuk bericht voor de site?
Lever het aan! Het liefst met een afbeelding, dat zegt zoveel meer. Een mail naar webredactie@parochiegabriel.nl
is voldoende. Maar neem vooral eerst eens een kijkje op
de mooie vernieuwde site: www.parochiegabriel.nl.

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze keer
pastor Johan Rutgers, priester in
de Emmanuelparochie, Slagharen. Johan heeft een aantal jaren
geleden als priesterstudent stage
gelopen in onze parochie.

Column
Column

Het is zoals het is

Als er iets aan een situatie gedaan kan worden,
is er dan reden om je er druk over te maken?
Als er niets aan gedaan kan worden, wat heeft
het dan voor zin om je er druk over te maken?
De titel van deze column, alsmede het citaat
erna, zijn handvesten die ik mezelf in de afgelopen paar jaar heb geprobeerd eigen te maken
en wat ondanks hun intense nuchterheid, nog
steeds iedere dag een uitdaging voor me is.
Want er is juist zo ontzettend veel om je iedere
dag weer opnieuw, druk over te maken. In het
verkeer, je gezin, op school of je werk, over de
politiek en laten we het vooral niet vergeten te
noemen, ook in en over de Kerk.
In onze tijd kunnen we ons erg veel bezig houden met de leegloop van de kerkbanken en de
verflauwing van het geloof. U ziet het in uw eigen parochie en de geloofsgemeenschappen en
in de Emmanuelparochie waar ik zelf werkzaam
mag zijn is het niet anders. Maar na veel gepraat,
geruzie en weet ik wat nog meer, komt het er op
neer dat het is zoals het is en daar moeten we
wat mee als het kan. Maar als het niet kan, dan
heeft het ook geen zin om onszelf erop dood te
staren.
Dat is niet de handdoek in de ring gooien, maar
wel naar de dingen kijken zoals ze zijn en soms
betekent dat, dat je moeilijke keuzes moet
maken. Maar denk nu niet dat de zon niet schijnt
achter de wolken! De Kerk hier op aarde is vooral
mensenwerk en mensen kunnen fouten maken
en tekortschieten. Maar dat betekent niet dat
God niet meer aan het werk is in onze levens.
En ook dát moeten we accepteren, de waarheid,
dat God liefde is en ons nooit in de steek laat.
Veel zegen, inspiratie en goede moed
toegewenst.

Past
or Johan Rut
gers, pr.
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Kerk en samenleving

MIVA collecte 2019

Wereldwijd zijn er mensen die het als
hun bestemming zien anderen te helpen

sen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken
steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie
ligt dan op de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit
andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel
Nederland zich in voor een inclusieve samenleving.
De groeiende groep wandelaars die meedoen met de
Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar
vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte
aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is,
een antwoord op polarisatie.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten
wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te
helpen. Eén mens kan het verschil maken in het leven
van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op 24 en 25 augustus
aanstaande vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze
kerken plaats (tweede collecte). Dit jaar vraagt MIVA
aandacht voor een bijzonder project:
Van één naar vijf dagen onderwijs in Guatemala
MIVA steunde een school in Baja Verapaz voor speciaal
onderwijs met een busje. 16 kinderen uit de omgeving
worden daarmee naar het speciale educatiecentrum
gebracht. Zo ook de 10-jarige Marcelino met het
syndroom van Down. Vroeger werd er in zijn dorp bij
iemand thuis les gegeven. Er was maar één lesdag per
week. Dankzij het MIVA-busje kan Marcelino nu elke
dag naar school in een dorp 20 kilometer verderop.
Meer informatie vindt u op www.miva.nl. U kunt uw
bijdrage ook storten op NL42 INGB 0000 0029 50
ten name van MIVA. Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw bijdrage.

Vredesweek 2019
(21 t/m 29 september)
Thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’

In tijden dat de Amerikaanse
president Trump praat over het
bouwen van een grensmuur
en Europa de buitengrenzen
steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van
de Vredesweek 2019: ’Vrede
verbindt over grenzen’.
Het thema nodigt uit om de
grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere
kant van de grens wacht vaak
een wereld aan ontmoetingen
en mogelijkheden. Veel men-
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Als je op een constructieve manier conflicten oplost,
krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms
komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn
er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens.
Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om
geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om
op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.
Meer informatie vindt u op www.vredesweek.nl.

MISSIO Wereldmissiemaand 2019:

Paus Franciscus vraagt te bidden voor de Kerk in Afrika
“De verdeeldheid in Afrika op het gebied van etnische
identiteiten, talen en stammen kan worden overwonnen door eenheid in de verscheidenheid te bevorderen.
Ik wil de zusters, priesters, leken en missionarissen
bedanken voor hun werk ten behoeve van dialoog
en verzoening tussen de verschillende delen van de
Afrikaanse samenleving. Laten we deze maand bidden
dat de Kerk in Afrika door de toewijding van haar leden
zuurdesem van eenheid zal zijn voor alle volken; een
teken van hoop voor dit continent.”
Sinds de missie naar Afrika tijdens het koloniale tijdperk
heeft zich daar inmiddels een zelfbewust, inheems
christendom ontwikkeld. In 2018 waren ruim 220
miljoen van de 1,3 miljard inwoners van het Afrikaanse
continent katholiek. In vergelijking met 2010 is dit een
toename van 23 procent. Als we niet langer overvolle
vluchtelingenboten in de Middellandse Zee willen
zien, moeten we onze medechristenen in Afrika op alle
mogelijke manieren ondersteunen, zodat zij “een teken
van hoop kunnen vormen”. Help onze medegelovigen
in Afrika, geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de
collecte in het weekend van 19 en 20 oktober aanstaande of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66,
ten name van MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl
M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
parochie H. Gabriël

V

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Afscheid Guus van der Ploeg
Op zondag 10 november nemen we afscheid van
pastoraal werker Guus van der Ploeg die dan met
pensioen zal gaan. Naar wens van Guus zal dit tijdens
een Familie(eucharistie)viering gebeuren. In de volgende De Gabriël leest u hier meer over; bij deze bent
u allen uiteraard al van harte uitgenodigd!
Vakantie pastores
Ondertussen hebben al de pastores genoten van hun
vakantie en hebben weer voldoende energie opgedaan
voor het invullen van het nieuwe werkjaar. Tevens een
periode met voldoende gelegenheid om mensen te
bezoeken en na te denken over de komende periode.
Jubileum pastor De Vreeze
Op zondag 14 juli heeft pastor De Vreeze, in een goed
gevulde kerk in Braamt, zijn 70-jarig priesterschap en
30 jaar woonachtig zijn in Braamt, gevierd. Samen met
hem hebben we in dankbaarheid kunnen vieren en
gebeden voor zijn geluk en welzijn.
Uitvaartwacht
U heeft eerder kunnen lezen dat per 15 mei hierin een
nieuwe werkwijze wordt gevolgd. Met links en rechts
wat aanpassingen blijkt dit een procedure te zijn die
goed werkt in onze parochie. Mede dankzij de positieve
en constructieve houding van vrijwilligers uit onze
geloofskernen hebben we dit bereikt. Onze dank!

Pastorale nabijheid
Diaken Theo Reuling en pastoraal werker Guus van der
Ploeg hebben de afgelopen vakantieperiode gebruikt
om na te denken over de invulling en toepassing van
pastorale nabijheid in al onze geloofskernen. Op 9
september zullen zij het bestuur op de hoogte brengen
van hun ambities en tijdpad. Zij zullen daarin mede
ondersteunt worden door Mia Roosendaal. Pastorale
nabijheid krijgt hierbij concreet gestalte in al onze
geloofskernen.
Jaar van de eucharistie
Kardinaal W.J. Eijk heeft een pastorale brief geschreven rondom de heilige eucharistie. Het pastoraal team
herkent in de wijze waarop de kardinaal schrijft een
positieve en pastorale benadering. Als pastores hebben
we de ambities om in het jaar van de eucharistie een catechetisch aanbod voor alle generaties aan te bieden.
U hoort van ons!
Uw pastores
Diaken Theo Reuling, pastoraal werker Guus van der Ploeg
en pastoor Jurgen Jansen

Kind en liturgie
Pastoraal werker Guus van der Ploeg heeft met betrokken vrijwilligers gesproken over een jaarrooster waarin
kind en liturgie de aandacht heeft en houdt. Ook na
zijn pensionering blijft kind en liturgie onze aandacht
houden. De voorbereidingen voor de eerste heilige
communie en het vormsel zijn inmiddels alweer gestart.
Catechetisch assistent Imke Tilma begeleidt vooral de
inhoudelijke voorbereiding voor het heilig vormsel.
Succes en veel inspiratie Imke!
Bedevaarten
Dinsdag 6 en woensdag 7 augustus was er de jaarlijkse
parochiebedevaart naar Kevelaer. In een goede, inspirerende sfeer zijn we samen op de fiets, wandelend,
of met de bus op pad gegaan. We hopen dat het u
persoonlijk goed heeft gedaan! Dit geldt uiteraard ook
voor de parochianen die deelnemen aan de bedevaart
naar Banneux of eind september mee gaan naar Lourdes. Ave Maria!
Teamdag 5 september
Als pastoraal team gaan we donderdag 5 september
een aftrap maken voor het pastoraal beleidsplan 2020 –
2025, waarin we pastorale ambities zullen omschrijven
voor de gehele parochie. Een plan voor alle generaties
in onze parochie H. Gabriël. Het team heeft steeds voor
ogen te houden waarvoor de parochie dient: de mensen bij God te brengen.
De Gabriël • Nr. 4 - 2019
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 24 en
zondag 25 augustus

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen en T. Reuling
Pancratiuskoor
		

Zaterdag 09:00 uur		
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Communiviering		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Schuttersfeest 		
J. Jansen en T. Reuling J. Jansen en T. Reuling
De Eendracht		
Different Generations Martinuskoor
G. van der Ploeg			
Beek/Loerbeek
				 		
Maandag 09:30 uur
Maandag 26 				
Eucharistieviering
augustus
Kermis
J. Jansen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek
Maandag 10:30 uur
Eucharistieviering
Kermis
J. Jansen

Dinsdag 27
augustus
Zaterdag 31
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
augustus en
Eucharistieviering
Eucharistieviering
zondag 1
J. Jansen
J. Jansen
september
Cantare per Dio
Oswalduskoor
				
				

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
LatijnsGregoriaanskoor

Vrijdag 6 september

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Zaterdag 7 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
zondag 8 september Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen en L. Feijen
Cantare per Dio
Oswalduskoor
			

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en L. Feijen
Antonius van
Paduakoor

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
St. Pancratius Basiliekkoor Tubbergen

Zaterdag 14:00 uur
Kilder
Eucharistieviering
Zaterdag 19:00 uur
Ziekendag
Communieviering
J. Jansen en
Kermis
G. Hendriksen
G. van der Ploeg
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
		
					Zondag 11:00 uur
					Eucharistieviering
					J. Jansen en L. Feijen				
					Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
Kilder
Maandag 9
Maandag 09:00 uur
september
Communieviering
Kermis
T. Reuling
Zaterdag 14 en
zondag 15
september

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
One More Voice

Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Oecumenische
Eucharistieviering
viering
J. Jansen
Ds. H. van Loon en
Oswalduskoor
G. van der Ploeg		
		 Dameskoor Martinus

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen
Antonius van
Paduakoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
Different Generations

Zaterdag 21 en
zondag 22
september

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
LatijnsGregoriaanskoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen en T. Reuling
Martinuskoor
Beek/ Loerbeek

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen en
B. Aarsen en T. Reuling
Pancratiuskoor
T. Reuling
Weerklank
		 Cantare per Dio		

Kilder
Zaterdag 09:30 uur
Communieviering
Zonnebloem Kelrehuus
G. van der Ploeg

Gabriëldag
10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - Gabriëlkoor

Zondag 29
september

Mariakerk - Didam

Vrijdag 4 oktober

Zaterdag 5 en
zondag 6 oktober

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen en T. Reuling
Pancratiuskoor

Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
L.Feijen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek
		

Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Oecumenische
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Taizé-viering
J. Jansen
J. Jansen en T. Reuling
Ds. H. Nieuwenhuis
Mariakoor Didam
Antonius van
en T. Reuling		
Paduakoor
Oecumenisch koor			

Stokkum
Zaterdag 19:00 uur
Communieviering
Kermis
G. van der Ploeg

Zaterdag 12 en
zondag 13 oktober

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Mariaviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
G. Hendriksen
J. Jansen
B. Aarsen
J. Jansen
J. Jansen
Dameskoor Martinus
Middenkoor
Oswalduskoor
Different Generations Martinuskoor
		 Nieuw Wehl
		Beek/Loerbeek
			
Zaterdag 19 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur		Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 20 oktober
Eucharistieviering
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Mariaviering
B. Aarsen
J. Jansen		T. Reuling
B. Aarsen
J. Jansen en T. Reuling
Pancratiuskoor
One More Voice		Oswalduskoor
Dameskoor Martinus
Latijns		 			 Gregoriaanskoor
			Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
H. Hendriksen en
			
T. Reuling
			Oswalduskoor

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen

Gabriël actueel

De rozenkrans
In de meimaand was het thema van de Mariavieringen: Maria laat zich vinden in Kevelaar, Banneux en Lourdes.
Velen van ons gingen op bedevaart… anderen bleven thuis. Hebben wij Maria gevonden? Mocht u haar aanwezigheid ervaren?
Om de cirkel rond te maken staat voor de maand
oktober de rozenkrans centraal. Met de rozenkrans en
haar geheimen neemt Maria ons mee in haar leven en
het leven van haar Zoon Jezus. Die weg van Maria kan
ook onze weg zijn, soms vol doornen, veel zijwegen en
dwaalwegen.
Met de rozenkrans kan Maria onze gids zijn want…
… Er is MOED nodig om een stap te zetten
… GEDULD nodig om te ervaren
… Om VERTROUWEN niet te verliezen en HOOP
te houden dat het beter wordt
Maria’s ZORG om ons en haar GELOOF kunnen ons
hierbij helpen. Aan de hand van deze thema’s gaan wij
samen met Maria op weg en om onze gebeden kracht
bij te zetten en onze weg te verlichten, ontsteken wij
aan het begin van iedere viering een kaarsje.

Achter in de kerk staat het schatkistje waar u uw intenties in kunt doen. Het schatkistje is nauwkeurig op slot
gedaan. Uw intenties zijn daar veilig en worden in de
komende reis naar Lourdes meegenomen en in de grot
daar achtergelaten. Zo vervolgen we onze reis in de oktobermaand met Maria en hopen met velen een goede
tocht te hebben. U bent van harte welkom op:
Zaterdag 5 oktober
Wehl
Moed
Zaterdag 12 oktober
’s-Heerenberg Geduld
Zaterdag 19 oktober
Zeddam
Hoop
Zaterdag 26 oktober
Beek
Zorg, toewijding
Donderdag 31 oktober Didam
Geloof
Werkgroep Mariavieringen
Pastor Ben Aarsen, Carla Krechting, Marian Scholten,
Ria Wiendels, Ans van Uhm, Thekla Hieltjes en
Josephien van der Aart

Vrijwilligers

Commissie Vrijwilligersbeleid
Wij streven ernaar de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving,
vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven.
In deze De Gabriël heeft u al een aantal ‘oproepen’ voor
nieuwe vrijwilligers kunnen lezen op pagina 4 en 18. We
hopen dat we hier reactie op mogen ontvangen. Bent
u of kent u iemand die wel wat tijd heeft om voor de
parochie iets te doen? We horen het graag!
Toerusting
Naast de werving van nieuwe vrijwilligers blijft de
aandacht voor vorming en toerusting ook belangrijk.
Daarom hebben we de komende tijd weer bijeenkomsten gepland met onze kosters en acolieten. Het thema
voor de kosters en de acolieten is deze keer ‘Wat bezield
je?!’ Een titel die een glimlach niet kan onderdrukken,
maar je toch nieuwsgierig maakt om hier eens verder
over te praten. Vandaar ook van harte de uitnodiging
aan de kosters en de acolieten om dit bij te wonen. U
krijgt nog een persoonlijke uitnodiging, maar de data
zijn:
- 8 oktober van 19.30 - 21.00 uur, toerusting kosters
- 9 oktober van 19.30 - 21.00 uur, toerusting acolieten
Locatie is in beide gevallen het parochiecentrum in
Didam. Wilt u zich nu alvast opgeven (plaats verzekerd!); mail even naar vrijwilligers@parochiegabriel.nl.
Deze keer gaan we er van uit, dat als je niet reageert je
aanwezig bent! Graag hiermee rekening houden, ook
handig voor de mensen die de koffie en thee verzorgen.

Inhoudelijke avond
Ook voor de mensen in de avondwake- en de uitvaartgroep staat een bijeenkomst gepland. Dit betreft
woensdag 18 september vanaf 19.30 uur. Deze avond
staat met name in het teken van Allerzielen, begin
november. Het is goed om daar gezamenlijk in op te
trekken en inhoudelijk bij stil te staan. De laatste jaren
zijn dit drukbezochte vieringen waar parochianen en
nabestaanden veel waarde aan hechten. Een goede
voorbereiding is het minste wat we kunnen doen! De
betrokken vrijwilligers hebben hiervoor inmiddels een
uitnodiging ontvangen. Heeft u hierop nog niet gereageerd? Het kan nog!
Praktisch overleg
Naast de vorming en toerusting voor werkgroepen die
met inhoudelijke parochiële zaken bezig zijn, kennen
we uiteraard ook groepen die meer met praktische zaken bezig zijn. U kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld
zonder een werkgroep ‘beheerders’ een parochiecentrum in Didam structuur mist. Al is het maar alleen om
een kop koffie of thee bij vergaderingen te hebben! Er
wordt steeds meer gebruik gemaakt van het parochiecentrum en dat brengt met zich mee dat ook de beheerders onderling praktische zaken met elkaar kunnen
delen. Snel geregeld met een inhoudelijk overleg. U en
ik hebben er profijt van!
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken
De Gabriël • Nr. 4 - 2019
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Van uw
bestuur
Van
uw
bestuur
In de afgelopen periode is er ook aan de bestuurstafel weer genoeg besproken. Hierbij een aantal belangrijke
punten die de afgelopen periode zijn besproken.
Kostenbesparing
Het bestuur is extra alert op het uitgavepatroon van de
parochie in al zijn facetten. Waar de mogelijkheid zich
voordoet worden er nieuwe offertes aangevraagd zodat
er een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen
prijs en kwaliteit. We waarborgen hierbij de kwaliteit
maar zijn er anderzijds van overtuigd dat we zeker nog
kosten kunnen besparen.
Herbestemming gebouwen
De parochie bevindt zich momenteel in een afrondende
fase met betrekking tot de overdracht van de kerkgebouwen die aan de eredienst worden onttrokken en de
bijbehorende pastorieën. Het geeft ons een goed gevoel
dat in de meeste gevallen de gebouwen kunnen worden
overgedragen aan de dorpsgemeenschappen. Ook Kilder
hopen we op korte termijn te kunnen verkopen.
Centraal boekhouden
Jacqueline te Dorsthorst en Jeanette van Pul zijn, samen
met de mensen die in onze geloofskernen de ledenadministratie bijhouden zich het nieuwe systeem aan het eigen maken. Een hele onderneming met de gebruikelijke
uitdagingen die een overgang van dergelijke systemen
met zich mee lijkt te brengen. Uitdagingen die veel energie en tijd kosten, maar men houdt de moed er in!
Samenstelling pastoraal team
Met de pensionering van pastoraal werker Guus van der
Ploeg op 10 november bestaat het pastoraal team uit
twee pastores. We hebben de goede hoop dat het team
zal worden uitgebreid met een fulltime catecheet. De
lijnen met het bisdom zijn hiertoe gelegd.
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Informatievoorziening
Als parochiebestuur hebben wij de plicht u te informeren
over beleid, over de gang van zaken. Iets wat wij serieus
nemen, maar aan de andere kant is het aan u om deze
informatie te halen. Deze informatie wordt u aangeboden via dit parochieblad De Gabriël, de Facebookpagina,
maar ook via de onlangs vernieuwde website. Hierop
vindt u ook praktische informatie over tijdstippen en
locaties van de vieringen. Ook in de huis-aan-huisbladen
vindt u wekelijks informatie over onze parochie. Naast
Montferland Nieuws en Montferland Journaal sinds kort
ook in het Doetinchem Vizier. Houd ons in de gaten!
Parochiebestuur en PCI
Beide besturen, die onafhankelijk van elkaar hun verantwoordelijkheden hebben en deze ook onafhankelijk
hebben af te leggen aan bijvoorbeeld het aartsbisdom,
hebben met enige regelmaat contact met elkaar. Dit
betreft over onderwerpen die ons beiden aangaan en
die met name betrekking hebben op maatschappelijke,
sociale vraagstukken.
Bestuurlijk beleidsplan 2020 - 2025
Net als het pastoraal team haar pastoraal beleidsplan
kent, zal het bestuur moeten nadenken over het bestuurlijk beleidsplan 2020 - 2025. Kernvragen zijn hierbij
de financiële draagkracht van de parochie. Zo komen
team en bestuur samen tot een gezamenlijk beleidsplan
2020 - 2025. Het nadenken over onze toekomst in alle
eerlijkheid en realiteit houdt niet op, maar doen we met
geloof en vertrouwen.
Bestuur parochie H. Gabriël

Jongerengroep Impulz

Eerste jonggehuwden/
jonge-gezinnendag
Bisdom Utrecht
Op zondag 26 mei zijn wij naar de eerste dag voor
jonggehuwden/jonge gezinnen geweest van bisdom
Utrecht. De dag startte met een feestelijke eerste heilige
communieviering in Nijkerk. Samen met een pasgehuwd stel, een verloofd stel en zo’n zes enthousiaste
jonge gezinnen genoten we na de mis gezamenlijk van
een lunch, waarbij alle tijd was voor ontmoeting. Voor
een eerste dag was dit een goede opkomst, want met
zo’n veertien jonge kinderen bij elkaar is een ruimte
al goed gevuld. Na de lunch deden we een kennismakingsspel waarin zowel ouders als kinderen op een
speelse wijze zichzelf en elkaar introduceerden. Daarna
was er crèche voor de kinderen en deelden de volwassenen de verwachtingen en wensen voor de volgende
bijeenkomsten. Er werd overeengekomen dat de doelgroep zou worden gevormd door gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar en jonggehuwden.
De wens om andere katholieke gezinnen te ontmoeten,
waarmee je de gelegenheid voor je kinderen creëert
om met gelovige leeftijdsgenootjes om te gaan en
vriendschappen te sluiten, werd door iedereen gedeeld.
Evenals het verlangen naar geloofsverdieping en uitwisseling hoe je je kind in deze tijd het katholieke geloof
meegeeft. Nadien gaf vicaris Cornelissen een lezing
over de jongerensynode die onlangs heeft plaatsgevonden. Zodra bekend is wanneer de volgende bijeenkomst is, zal dit worden gedeeld in het parochieblad.
Voor meer informatie over deze bisdomdagen voor
jonggehuwden en jonge gezinnen, mail naar: jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com.
Maria en Edwin Buijs

hebben we een nieuwe enthousiaste jongere die ons
bestuur komt versterken. Op de barbecue maken we
bekend wie het nieuwe bestuurslid wordt. Ook wordt
bekendgemaakt welke activiteit uit de facebookpoll
heeft ‘gewonnen’ en daarmee de eerstvolgende
activiteit wordt.
Graag aanmelden via Facebook of bij Edwin of Marcel, en
natuurlijk zijn introducées welkom!
• Datum: Vrijdag 27 september
• Aanvang: 18.00 uur
• Locatie is afhankelijk van het weer: pastorie OLV Kerk
te Doetinchem of Warmseweg 19, 7075 EL te Warm
(Etten) (wordt t.z.t. bekendgemaakt)
• Eigen bijdrage € 2,50 per persoon
• Zijn er nog dieetwensen?
Wacht niet te lang om je op te geven bij:
Marcel: marceljansen@outlook.com
Edwin: buijsedwin@hotmail.com

We zijn op zoek naar (oudere)
jongeren die:
•
•
•
•
•
•

Out of the box kunnen denken
Innovatief zijn
Ervaring en affiniteit hebben met jongeren (15-30 jaar)
Bijbelverhalen kunnen vertalen naar de huidige tijd
Activiteiten kunnen organiseren
Een motiverende en inspirerende houding
en bejegening hebben
• Samen kunnen werken met het pastoraal team
• Open en betrouwbaar zijn
Wij bieden:
• Een mooie uitdaging
• Heel veel gezelligheid
• Verscheidenheid aan activiteiten
• Begeleiding vanuit het pastoraal team
• Inspirerende collega’s
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit
van de aanstelling. Voor meer informatie:
Marcel Jansen: marceljansen@outlook.com
Edwin Buijs: buijsedwin@hotmail.com

Impulz zomerbarbecue 2019
Op vrijdag 27 september houden we de jaarlijkse
Impulz zomerbarbecue, tevens de opening van het
nieuwe seizoen. Kom genieten van een heerlijke barbecue met vlees, drankjes en salade. Deze barbecue is een
extra bijzondere omdat we afscheid nemen van Albert
en Angela als bestuursleden van Impulz. Inmiddels
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Kind en liturgie

Jaarprogramma Kind & liturgie
Vlak voor de vakantie is een
wens van het pastoresteam
in vervulling gegaan. Er is
in overleg met parochianen
die als vrijwilliger werkzaam zijn op het terrein
van ‘Kind en Liturgie’, een
jaarrooster opgesteld. Dit
‘samenhangend geheel’
bestaat uit liturgische
momenten gericht op onze
kinderen. Het gaat in dat rooster om familievieringen,
kinderWoordDiensten en kindervieringen.
Deze vieringen zijn ‘parochie-breed’; bedoeld voor
parochianen uit alle geloofskernen, van ‘over de lokale
grenzen heen’. Dat houdt in dat ze worden voorbereid

door de parochie-brede werkgroep. Naast deze brede
vieringen kunnen er ook lokale vieringen zijn. Overbodig om te melden, dat ook hier iedereen natuurlijk
welkom is!
Familievieringen zijn volwaardige eucharistievieringen
voor iedereen, dus voor oud en jong. De vieringen zijn
door hun opzet en liturgische taal echter gericht op kinderen. Ons kinderkoor Samsam zal steeds met en voor
de aanwezigen zingen. KinderWoordDiensten (KWD)
vinden plaats tijdens ‘gewone’ reguliere eucharistieviering in het weekend. Kinderen gaan dan onder begeleiding van vrijwilligers naar een eigen ruimte om op
hun eigen manier het Woord van de zondag te vieren.
Kindervieringen zijn steeds woord- en gebedsvieringen
die helemaal gericht zijn op jonge kinderen.

Datum

Soort viering

Waar? Hoe laat?

29 september 2019

KWD; Gabriëldag

Didam - 10.00 uur

13 oktober 2019

KWD

Didam - 09.30 uur

10 november 2019

Familieviering; afscheid pastoraal werker Guus

Didam - 10.00 uur

8 december 2019

KWD

Didam - 09.30 uur

5 januari 2020

KWD; Gabriëlmoment Driekoningen

Wehl - 10.00 uur

26 januari 2020

Familieviering

Didam - 09.30 uur

2 februari 2020

Kinderviering: Terugkom dopelingen

Didam - 11.00 uur

16 februari 2020

KWD

Didam - 09.30 uur

8 maart 2020

Familieviering

Didam - 09.30 uur

5 april 2020

Kinderviering Palmpasen

Didam - 11.00 uur

11 april 2020

Kinderviering Pasen: Vuur-Water-Licht

i.o.m. werkgroep EHC

21 mei 2020

KWD: Gabriëlmoment Hemelvaart

’s-Heerenberg - 10.00 uur

28 juni 2020

Familieviering Gabriël- Gezinsdag

Didam - 09.30 uur

We nodigen ouders van jonge gezinnen van harte uit om deze data vast te noteren en om te komen meedoen!

Opnieuw een mooie Gezinsdag!
De Gabriël Gezinsdag van 30 juni was opnieuw een succes. Hoewel het aantal jonge gezinnen best wat groter
had mogen zijn, hebben de deelnemers een prachtige
dag beleefd. Dat kwam grotendeels door het prachtige
weer, maar zeker ook door de nieuwe opzet. De Werkgroep Gezinsdag heeft gekozen voor de zondag. Dat
is goed bevallen. De dag begon met een inspirerende
familieviering, waarin ons mooie kinderkoor SamSam
‘met en voor ons’ het zingen verzorgde. Het ging allemaal over ‘…op reis…’ en het verhaal van Jezus bleek
ons kompas!
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Na de koffie, thee en lekkers was er een spelcircuit.
Vader, moeders en kinderen vermaakten zich prima
met onder andere het ‘Jezus loopt over het water-spel’,
‘Als een lopendvuurtje-Pinkster-spel’ of het ‘Ga maar
in vertrouwen-spel’. Ook konden ze een metershoge
Toren van Babel bouwen. Wie lekkere trek had kon zich
uitgebreid tegoed doen aan de heerlijke tosti’s, gebakken en getoast door Riet Visser en Els Elfrink. Na het
spelen waren er twee ‘Workshops Theater’, door docenten Marij en Merel van de School voor podiumkunsten
De Vloer uit Arnhem. Merel ging met de ouders mee en

Marij ontfermde zich over de kinderen. Het ging over
‘op reis’, ook de gelovige reis… Dat was best spannend
allemaal, maar Merel en Marij kregen de groepen mooi
en goed aan de gang!

De torendoos!

De Gezinsdag werd afgesloten met een korte viering,
waarin ouders en kinderen elkaars theaterstukjes mochten bewonderen. Met het lied ’Altijd zijn we onderweg,
onderweg naar morgen’ en een kort gebed zijn we naar
huis gegaan.

Ook serieus met elkaar pra

ten

Theaterspektakel!

Pastoraal werker Guus van der

Heerlijk buiten genieten van

Ploeg tijdens de viering

het spel

Voor-voor-voor aankondiging!
Omdat er in de aanloop naar de afgelopen Gezinsdag nogal wat reacties waren zoals ’hadden we het
maar wat eerder geweten’ melden we nu vast de datum van de Gezinsdag 2020: zondag 28 juni 2020!

Eerste communie en vormsel 2020
Het lijkt wel overdreven vroeg, maar toch berichten
we vast over de eerste communie en het vormsel van
volgend jaar. Na een mooi ‘communie- en vormseljaar’
hebben we met de Werkgroep EHC geëvalueerd en vast
wat vooruit gekeken. Zoals gezegd: het was mooi. De drie
communie-groepen hebben elk op hun eigen manier de
eerste communie voorbereid en gevierd. Er was doorgaans een goed contact met de ouders. En ook was er
hulp waar dat nodig was.
De gebruikte methode ‘Blijf dit doen’ is opnieuw een
goede handreiking gebleken. Opvallend was dit jaar, dat
de werkboekjes voor thuis behoorlijk goed gebruikt zijn!
Er was een ruime werkgroep die met pastoresteam en
kinderen en hun ouders de eerste communie heeft voorbereid. De leden hielpen bij de ouder- kindbijeenkomsten en planden en verzorgden op een mooie manier de
‘communie-lessen’ en alles wat er verder bij kwam kijken.
Pastoraal werker Guus van der Ploeg heeft hen allen
hartelijk bedankt!
Volgend jaar
Al met al gaan we met een deel van de werkgroep vol
goede moed op weg naar de Communie van 2020. Maar
liefst negen ‘werkgroepers’ zijn ook dan weer van de partij! En onze catechetisch assistent Imke Tilma maakt

het tiental vol! Het lijkt erop, dat we na de vakantie
met twee groepen van start gaan. Er zijn na de informatieavonden namelijk 44 kinderen opgegeven via
administratie@parochiegabriel.nl. Dat is wat minder
dan het afgelopen jaar, maar zeker toch ook een groep
om blij mee te zijn! Begin september gaat de werkgroep
weer om de tafel om de planning voor het jaar 2019 2020 te maken.
Startmiddag
Eén ding hebben we al wel vast vastgelegd: op zaterdagmiddag 19 oktober 2019 geven we, vanaf 14.30 uur,
tijdens een beweeglijke middag voor alle communicanten het startschot. Ouders die hun kinderen al hebben
opgegeven, kunnen deze datum vast noteren! Verder info
volgt later.
Vormsel
Ook de voorbereiding op het Sacrament van het vormsel is opgestart. Er zijn nu vier vormelingen. Imke Tilma
zal – in verband met het naderend pensioen van pastoraal werker Guus - het voortouw nemen. De planning is
gemaakt. We mikken op vrijdagavond 29 mei als datum
voor de vormselviering. Het is de vrijdagavond voor het
Pinksterfeest. De aanvraag is inmiddels naar het bisdom.
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Nieuws uit de geloofskernen
Beek
Gedoopt
Jasmijn Zweden, St. Jansgildestraat 55a
Indy van Moerkerk, Tempeliersstraat 2

Overleden
Bennie Elshof 90 jr., Waverlo 33
Jos van der Heijden 78 jr., Peeskesweg 6

Didam
Gedoopt
Djem van Berkel, Drostlaan 5
Daan Tilman, Berkenhof 43
Juul Jacobs, Ludgerusstraat 26
Suze Willemsen, Léharstraat 12

Getrouwd
Sarmin Hammo en Melanie van Hagen,
Tuinpad 5 Zevenaar
Chris Meijer en Linsey Weijenborg,
Hoge Witteveld 19

Overleden
Gerrit Bolk 83 jr., Hunneveldweg 15
Stien Willemsen-Keultjes 78 jr., Endepoelstraat 16a
Annie Raben 90 jr., Kardinaal de Jonglaan 3
Jan Boerstal 94 jr., Manhorstweg 8a
Jan Könning 87 jr., Onder de Toren 16
Truus Fonteijn-Nas 93 jr., Melderstraat 5

Triduüm 2 en 3 september 2019
Het is bijna zover.
De voorbereidingen voor het komende Triduüm zijn
volop ingang. Het belooft weer een paar gezellige ontmoetingsdagen te worden voor ouderen, alleenstaanden en zieken. Het thema is: AANDACHT VOOR ELKAAR.
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De ontmoetingsdagen worden gehouden bij Jan&Jan
in Didam en beginnen om 9.30 uur en duren tot 15.30
uur. Bent u 75 jaar of ouder en vindt u het gezellig
één dag of twee dagen mee te doen, u bent van harte
welkom. Vervoer kan geregeld worden. Er is deze dagen
tijd voor vieringen, een praatje, muziek en gezelligheid
en op tijd een hapje en drankje. De toegang is gratis,
maar een bijdrage tijdens de collecte wordt zeer op
prijs gesteld. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat op dinsdag- en donderdagmorgen tussen
9.30 uur en 12.00 uur. Telefonisch is ook mogelijk
0316 – 221 550. Bij aanmelding ontvangt u het
programmaboekje.
Werkgroep Triduüm,
Agnes Huijbers, 0316 – 223 790
Hulp secretariaat gezocht
Voor het secretariaat in Didam zijn we op zoek naar
iemand (man / vrouw) die het leuk vindt en die handigheid heeft in het werken met de computer, ter
ondersteuning van het huidige secretariaatsteam van
drie personen. Het gaat hierbij om de afhandeling van
mail, gebedsintenties in Word en andere voorkomende
werkzaamheden. Heeft u ongeveer drie tot vijf uur in de
week hiervoor tijd? Neem dan contact met ons op! Dit
kan via Wilma Beursken, onze vrijwilligerscoördinator,
telefoon 06 – 203 59 523
(e-mail vrijwilligers@parochiegabriel.nl).
We kijken uit naar uw reacties!
Bijbelcursus
Wist u dat De Bijbel het meest verkochte boek is aller tijden? Wilt u meer weten over de inhoud, de tijd
waarin de teksten geschreven zijn en de betekenis voor
ons in deze tijd? Geef u dan op voor de Bijbelcursus
2019-2020. Het kost u niets, alleen € 1,- voor de koffie
of thee.
Plaats:
Kerkzaaltje aan de Torenstraat te Didam
Cursusleider: Dhr. Leen den Besten
Tijd:
van 19.45 - 21.30u
woensdag 2 okt. 6 nov. 4 dec. 2019
Data:
woensdag 8 jan. 5 febr. 4 maart 1 april 2020
Opgeven bij: feike.tielgroenestege@outlook.com

’s-Heerenberg
Gedoopt
Mees Boerboom		
Indy van Moerkerk
Jayden Pasman		

16 juni
7 juli
7 juli

Overleden
11 mei Theo Kortboyer
88 jaar
10 juni Piet du Plessis
91 jaar
16 juni Theo Knoop
73 jaar
17 juni Theo ten Eijkelder
91 jaar
19 juni Dela Hendriksen-van der Kemp 99 jaar
13 juli Alie Giezenaar-Michelbrink
97 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Uitgifte van het Contactblad stopt eind 2019
De uitgifte van het Contactblad stopt
na 32 jaar. Soms is het nodig om zaken
naar de toekomst toe bij te stellen.
De gewijzigde situatie in de parochie
H. Gabriël, waarvan onze geloofsgemeenschap deel van uit maakt, is de
reden dat het jaar 2019 als laatste jaar
geldt voor uitgifte van de lokale bladen en dus ook voor ons Contactblad.
Zoals al eerder is bericht komt het vernieuwde informatieblad De Gabriël vanaf dit jaar met zes uitgaven per
jaar uit en hierin is nu ook ruimte beschikbaar gesteld
voor berichtgeving uit de lokale geloofskernen. Dat betekent dat lokale berichten van onze geloofsgemeenschap dan in het vervolg ook in De Gabriël opgenomen
zullen worden.
Het laatste nummer van het Contactblad (kerstnummer) is tevens een bewaarnummer en als redactie van
het Contactblad willen we dan graag nog een keer
terugblikken naar de uitgifte van de Contactbladen in
de afgelopen 32 jaren.
Redactie Contactblad

Wie zijn er jarig
“De maat van ons leven is zeventig jaar, of,
als we heel sterk zijn, tachtig.” (Psalm 90, 10)
Hier zijn ze dan... de namen van de 80-plussers van de
geloofskern Emmaus - Pancratius, die in de periode van
zaterdag 24 aug tot en met vrijdag 25 okt. hun
verjaardag hopen te vieren:
A. Vink-Jonkhan - 98
J. v. Uum-Meijer - 97
J. Maagdenberg-Muit - 96
B. Jansen - 91
J. Römer-v. Bindsbergen - 90
J. Keurentjes - 90
H. Vermaas-Volman - 90
H. Kuiper - 90
F. Hartogh-Heinze - 90
W. v. Leeuwen-Bisselink - 89
A. ten Eijkelder-Gerritsen - 89
Th. Willemsen-v. Kol - 89
H. te Booij-Overbeek - 88
I. te Booij-Jansen - 88
C. Vermaas-Bisseling - 87
A. Hesseling - 87
J. Seegers-Engelbarts - 87
J. Willems-Boe - 87
M. Dijkman-Smits - 86
G. Wensink-v. Bree - 86
W. Wigman-v.d. Heijden - 86
J. Ebbing - 85
G. Huisman - 85
J. Gerritsen-v. Utrecht - 85
W. ten Broeke-Nales - 85
M. Hermsen-Gerritsen - 85
A. te Boekhorst-Willemsen - 84

T. Seggelinck - 84
M. Donkers-Kniest - 84
W. Hageman-Schütters - 84
J. Kersten - 84
M. v. Bree-Arnds - 84
A. Berndzen-Kniest - 84
A. Arendsen-Hesseling 84
B. Angenent-Roelofzen - 83
F. Koster - 83
A. Derksen-Keijzers - 83
S. Jansen-Gerritsen - 83
E. Verstegen-de Nijs - 82
P. Driessen - 82
G. Hueskes-Bosch - 82
H. Rutten - 82
T. te Booy - 82
G. Bosch-Teunissen - 82
B. Kniest-Derksen - 82
P. Dijkman-Hell - 82
E. Reumer-Burgers - 81
E. Kuhn - 81
M. Gertsen-Esman - 81
W. Migchelbrink-v. Wessel - 80
A. Medze-Dukkerhof - 80
J. Elting - 80
D. Esman-Dresen - 80

Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden,
laat het ons dan even weten. (0314 – 661 224)

Mededelingen
Ontmoeting nà de viering
Nà de eucharistieviering op
zaterdag 7 september en
zaterdag 5 oktober aanstaande
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kop koffie of thee. U bent
hierbij van harte uitgenodigd.
Gebedsintenties
Gebedsintenties zijn nu, behalve in het Montferland
Nieuws ook op de website van de Parochie Gabriël
terug te vinden. De gebedsintenties die tijdens een
viering worden afgelezen staan nu ook vermeld in
het vieringenrooster op de website van de parochie
Gabriël. Deze worden zichtbaar zodra u de betreffende
viering geselecteerd hebt.
Opbrengst bloemenbusje
( 5 juni t/m. 23 juli )
St. Pancratiuskerk: € 12,30.
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.
De Gabriël • Nr. 4 - 2019
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Loil
Overleden

plek is links achterin. De lijdende Maria vormt hier een
tegenover van de gekroonde Maria, de links voorin de
kerk staat. De piëta heeft nog behoefte aan een restauratie. Maar ook zonder dat raakt dit beeld door het leed
dat door de dood in een mensenleven wordt gebracht.
We hopen dat de piëta op deze nieuwe plek velen op
die manier mag raken.

Jozef Wenting 78 jr., Kosterstraat 15
Piëta verhuisd van Loil naar Didam
Maria ondersteunt het dode lichaam van haar zoon Jezus. Dit beeld van de piëta, de compassie, heeft steeds
in de kerk van Loil haar plek gehad. Tot 1975 achterin de
kerk en daarna voorin bij de doopvont. Omdat dit beeld
tot de kerncollectie van onze parochie behoort heeft
het een plek gekregen in de Mariakerk in Didam. Die

Nieuw-Dijk
Overleden
Mientje Ruijling-Gal 71 jr., Timp 11
Betsie Kleinstapel-van Vuren 92 jr.,
Muizenbergstraat 20
Bart Driessen 80 jr., Kerkstraat 81
Annie Loef-ter Voert 90 jr., Heideweg 1

Nieuw Wehl
Overleden
Annie Hendriksen - Poodt, 82 jaar
Allerzielen
Op zondag 3 november om 11.00 uur zullen wij weer
onze dierbaren gedenken tijdens de Allerzielenviering
in de kerk van Nieuw Wehl. Pastor Aarsen zal samen
met de werkgroep Avondwake voorgaan en de zang
zal worden verzorgd door het Middenkoor Nieuw Wehl.
Aansluitend is de stille tocht naar ons kerkhof.
Voor het opgeven van gebedsintenties is het parochiesecretariaat open op de vrijdagen 25 oktober en 1
november van 10.00 tot 11.00 uur. Intenties die al opgegeven zijn in Wehl, worden op beide plaatsen gelezen.
Processie en schuttersviering in Nieuw Wehl
Op zaterdag 6 juli trok de processie weer door Nieuw
Wehl. Voorgangers waren pater Toon te Dorsthorst en
pastoor Jansen en het koor Cantare per Dio zong. Sinds
2016 worden schuttersviering en processie gecombineerd in het eerste volledige weekend van juli. Traditioneel wordt begonnen met een eucharistieviering
en processie, waarbij schutterij en AMDG mede voor
de muzikale begeleiding zorgen. In het processiepark
verzorgde pater Toon de predicatie. Na de zegen verliet
de stoet het altijd weer mooie processiepark en werd er
gecollecteerd voor het missionaire werk van pater Toon
in Suriname. Die collecte bracht maar liefst € 680,- op,
waarvoor hartelijk dank namens pater Toon. Na de vendelhulde begon het schuttersfeest met een gezamenlijke brunch in de tent.
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Mededeling
Op onze kabelkrant worden elke week de vieringen in
Didam en Wehl vermeld met voorganger(s) en koor.
Vanaf 1 juli staat er elke week een overzicht van alle
vieringen in de parochie Gabriël voor het komende
weekend in het Doetinchems Vizier. Daarbij worden
voorganger(s) en koren vermeld. Bij de viering in Wehl
worden ook de gebedsintenties vermeld.
Annie Hendriksen overleden
Op zaterdag 15 juni overleed onze kosteres Annie
Hendriksen. Sinds 5 juni 1995 was Annie, samen
met Dies Kraaijvanger, Ria Wenting en Toos Dibbes kosteres in onze kerk. Na het overlijden van
Dies kwam Ans Engelen de groep versterken en
werd Annie onze hoofdkosteres, een woord waar
ze een hekel aan had. Je doet het samen, was
haar motto. Annie zette zich niet alleen voor de
kerk in; ook buren, familie, vrouwenbond enz.
konden op haar rekenen. Daarom werd ze in 2016
onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. Op het moment dat in Nieuw
Wehl bijna geen vieringen waren, besloot ze ook
in Didam kosteres te worden. In de te korte tijd
die haar gegeven was, werd haar inzet ook daar
zeer gewaardeerd. In oktober 2018 werd Annie
ziek. Dat was nieuw voor haar. Ze was nooit ziek.
Zo lang het kon bleef ze haar taken uitvoeren,
maar in mei vroeg ze zich al af of ze haar collega’s
nog zou kunnen helpen bij de processie. Het
heeft niet zo mogen zijn.
We hadden haar nog graag in ons midden gehad.

Wehl
Overleden
Kaziu Ziemba			
74 jaar
Theet Willems			88 jaar
Geert Reuling 			
72 jaar
Ida Kraaijvanger-Lucassen
85 jaar
Herman Verheij 			
87 jaar
Stien Giesen-Blom		
99 jaar

Ontmoetingsdag
In januari 2000 hebben Gerrit Roemaat en Josephien
van der Aart, leden van de toenmalige Pastorale Raad
te Wehl, voor het eerst gesproken over het organiseren
van een ‘Ziekendag’ in Wehl. De aanleiding hiervoor
was dat de Ziekendagen in Lengel door steeds minder
parochianen werden bezocht en de Ziekenzondag in
Nieuw Wehl, mede door de gezondheidssituatie van
Pater Hoeben (overleden in 2000) op losse schroeven
De Gabriël • Nr. 4 - 2019
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was komen te staan. Wij waren van mening dat het mogelijk zou moeten zijn om voor Wehl/Nieuw Wehl één
gezamenlijke Ziekendag te organiseren.
Om het zo breed mogelijk te dragen werd contact gezocht met verenigingen die ook betrokken waren met
ouderen en zieken, zoals de KBO, 60+, de Zonnebloem
en met de besturen van de beide parochies. Er werd
een werkgroep gevormd, bestaande uit: Liny Meyer,
Els Gies, Thea Jansen, Mia Bisseling, Jeanette Menting,
Josephien van der Aart en Gerrit Roemaat. Liny en
Jeanette zijn inmiddels gestopt. De eerste Ontmoetingsdag voor Ouderen en Zieken was woensdag 25
oktober 2000 in het Koningin Beatrixcentrum te Wehl.
Het eerste jaar werd de werkgroep verrast met ruim
100 deelnemers. Dit aantal wordt jaarlijks nog steeds
gehaald. Het programma: eucharistieviering, borrel,
soep en broodjes en na de pauze een ontspanningsgedeelte (een koor, zanggroep of cabaretier) en een
plechtig Lof als afsluiting. De eerste jaren werd de zang
tijdens de eucharistie verzorgd door het Ouderenkoor
uit Wehl. Met de koren uit de parochies Wehl en Nieuw
Wehl werd in overleg het Lof verzorgd. De laatste jaren
verzorgd het parochiekoor Cantare per Dio de zang
tijdens de eucharistie en de Cantores het Marialof.
De werkgroep Ontmoetingsdag kijkt tevreden terug op
alle mooie ontmoetingsdagen en heeft dit al die jaren
niet kunnen realiseren zonder hulp van:
• De stoelensjouwers. Om de gasten het zo aangenaam
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mogelijk te maken werd er gezorgd voor stoelen met
armleuning en werden 80 stoelen met armleuning
uit de voormalige pastorie gehaald en weer teruggebracht. Zware klus voor stoere sterke mannen!
• De ‘bloemendames’ die ieder jaar weer het podium
en de zaal versierden met prachtige herfstbloemstukken
• De dames in de bediending, het personeel van het
KBC, de verpleegkundigen en alle andere vrijwilligers.
Uitnodiging Ontmoetingsdag 23 oktober
Programma
9.45 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.15 uur: Welkom door de voorzitter van de ‘werkgroep Ontmoetingsdag’.
Aansluitend volgt de eucharistieviering waarin pastoor
Jurgen Jansen voorgaat. Cantare per Dio verzorgt de
zang.
11.30 uur: Borrel, lunch en gezellig samenzijn.
13.30 uur: ’Liedjes uit de oude doos’
meezingen met Merel.
Pauze met thee of koffie.
15.15 uur: Marialof met zang en samenzang
van de Cantores.
16.00 uur: Afsluiting van de 20e ontmoetingsdag.
Ouderen, zieken en allen die deel willen nemen aan de
Ontmoetingsdag zijn van harte welkom op: woensdag
23 oktober 2019. Deze dag wordt gehouden in het Koningin Beatrixcentrum. De bijdrage bedraagt: € 5,- per
persoon (inclusief lunch en drankjes).

U kunt zich aanmelden bij:
Thea Jansen		
684 104
Josephien van der Aart 683 657
Gerrit Roemaat		
681 093
De uiterste inschrijfdatum is 12 oktober 2019.
Wij gaan er samen weer een mooie dag van maken!
Oecumenische Viering in Wehl rond de Vredesweek
‘Vrede verbindt - Over grenzen’
Op zaterdag 14 september in de St. Martinuskerk in Wehl
Aanvang: 19.00 uur. De voorgangers zijn mevr. ds.
Helma van Loon en pastoraal medewerker Guus van
der Ploeg met medewerking van het RK dameskoor uit
Didam onder leiding van mevr. Lydia van Haaren.
Len Munnik heeft weer een kernachtige cartoon bij het
thema gemaakt. Wat zie je als je daar naar kijkt? Vragen
we tien mensen naar hun eerste indruk, dan heb je
grote kans op verschillende antwoorden. Zo ging het
ons in de voorbereidingsgroep ook. Verbinden is een
hedendaags modewoord, het lijkt haast wel een toverwoord. Als je maar verbindt dan kom je er wel. Dan
lossen problemen zich op: of het nu gaat om tekorten
in zorg en onderwijs, om verschillen op religieus gebied
of op het grote economische en politieke vlak.
Verbindingen (bijvoorbeeld in wijk of dorp) moeten
de gevolgen tegengaan. Maar zo makkelijk gaat dat
niet – er is die kloof. En daar kun je makkelijk invallen.
Dus: zorg dat je blijft staan, dan maar de hakken in het
zand! Kun je ook anders naar die kloof kijken, bijv. als
een soort niemandsland, een open ruimte? En wat kun
je daar dan doen, wat is daar mogelijk? Hierover willen
we in deze viering samen nadenken, bidden en zingen.
U bent van harte welkom!
Martinusavond geloofskern Wehl
Om alvast te noteren in uw agenda. Dit jaar is de Martinusavond op woensdag 13 november. Er wordt om
19.00 uur begonnen met een viering in de kerk, waarna
de avond zal worden voortgezet in zaal Reuring met
koffie, een glaasje en een hapje. Alle vrijwilligers krijgen
nog een persoonlijke uitnodiging.

Zeddam
Overleden
26 juni
14 juli
22 juli

Annie Daals 		
Annie ten Holder-Limbeek
Tonny Bles-Hulshof		

76 jaar
86 jaar
80 jaar

TALENTJES gevraagd!
Hoewel het nu volop zomer is, is de werkgroep voor
het kinderkerstfeest alweer bezig met de voorbereiding
voor dit grote feest, dat zal plaatsvinden op zondag 22
december om 18.30 in de St. Oswalduskerk in Zeddam.
We zijn op zoek naar kinderen, die het leuk vinden
om mee te doen in de uitvoering van dit feest. Als je
toneelspelen of zingen leuk vindt, meld je dan aan
bij het secretariaat in Zeddam, tel. 0314 - 651281
(open op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur). e-mail:
oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Na de zomervakantie beginnen we met repeteren!
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Schema doordeweekse vieringen
Dinsdag:
Loil
Wehl
Beek

om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand
om 16.00 uur
op elke dinsdag in Oldershove
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

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 secretariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus
van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren
liggen ook achter in de kerkportalen.

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
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!

Redactie
Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Augustine van Ree en
Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl

