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• Driekoningenviering
Zondag 5 januari, 10.00 uur
Martinuskerk Wehl

Op de voorpagina: In de kerststal mogen ze niet ontbreken: de Wijzen uit het Oosten. Melchior, Caspar en
Balthasar brachten goud, mirre en wierook naar het kindeke Jezus. Maar wie waren deze mannen nou precies?
Lees er meer over in deze De Gabriël.

• Doopviering(en)
8 en 9 februari 2020
• Workshop Paaskaars maken
Maart 2020
Parochiecentrum Didam
• Solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 17 maart 2020
Parochiecentrum Didam
• Workshop Rondom Maria
April 2020
Parochiecentrum Didam
• Eerste communieviering
17 mei 2020, 09.30 uur
Oswalduskerk Zeddam
• Eerste communieviering
17 mei 2020, 11.30 uur
Martinuskerk Wehl
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• Hemelvaartsviering
21 mei 2020, 10.00 uur
Binnentuin Kasteel Huis Bergh ’s-Heerenberg
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• Vormselviering
29 mei 2020, 19.00 uur
Mariakerk Didam
• Gezinsdag
28 juni 2020
De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
28 januari 2020. De datum voor het aanleveren
van artikelen staat op vrijdag 3 januari 2020. 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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Voorwoord
Voorwoord
Afgelopen week, het is begin november, reed ik in
de vroege ochtend naar mijn werk. Ondertussen
luister ik naar de radio en ik hoor een interview
met iemand die dat weekend de kerstboom heeft
gezet. U las het goed, dit was begin november.
Het interview ging nog even door en uiteraard
werd de vraag gesteld waarom deze goede man
al zo vroeg de kerstboom zet. Hij antwoordde:
“Nou gewoon, omdat ik zo van die sfeer houd.
De lichtjes, de gezelligheid.” Het interview
eindigde en er werd weer een muziekje ingestart.
Ondertussen zat ik me ietwat verwonderd te
verbazen over wat deze man zei. Net alsof we een
kerstboom, lichtjes, nodig hebben om bepaald
gedrag aan te nemen. Want dat klonk ook wel
door in de stem van de man. Het gedrag van
aardig zijn voor elkaar, geen gedoe en vrede dat
ook zo hoort bij kersttijd.
Maar daar zouden we toch helemaal geen
materialistische dingen voor nodig moeten
hebben? Dat is toch eigenlijk iets wat we altijd na
zouden moeten streven? Hoe moeilijk het af en
toe ook lijkt om het te tonen, maar aardig zijn voor
elkaar, het wensen van vrede, dat kan altijd en
naar iedereen. Daar hebben we niks voor nodig.
Misschien hebben we de kersttijd wél nodig om
ons daar bewust van te zijn. De geboorte van
een kindje in een kribbe. Drie wijzen die op zoek
gaan en geschenken met zich meedragen. De
wereld die elk jaar weer wacht op deze geboorte
en het telkens weer op een zelfde wijze viert met
dezelfde bijbehorende wensen.
Er komen mooie, drukke, weken aan zo aan het
eind van het jaar. Niet alleen in het liturgisch jaar
met de adventsperiode, Kerstmis en Driekoningen,
maar ook in ons leven. Want december is altijd
druk. Met nog allerlei dingen doen, de afronding
van het (werk)jaar, nadenken of je over moet
stappen van zorgverzekering, vult u het zelf maar
aan. Oprecht gun ik ons allemaal ook tijden van
rust. Rust om na te denken wat de komst van dat
kindje in die kribbe betekent. Voor ons zelf, voor
onze naasten, voor de wereld. Uiteraard staat
deze De Gabriël in het teken van het Kerstfeest en
allerlei dingen die dit jaar nog plaatsvinden of die
begin volgend jaar zullen plaatsvinden. Laten we
elkaar niet gek maken. Zalig Kerstfeest!
Augustine van Ree
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Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Wees voorzichtig

I

k geloof niet meer in God, maar… ik mis Hem wel.
Deze uitspraak trof mij, recent, van iemand die
behoorlijk door het leven getekend is, vanwege
verlieservaringen en ziekte. Ik geloof niet meer in
God, maar… ik mis Hem wel. Wanneer mensen getroffen worden door een ongeluk, ziekte, dood, of verlies
van een relatie, van bestaanszekerheid, kan ik me die
Godsvraag best wel voorstellen. Het vraagt nooit om
een oordeel, maar om barmhartig luisteren.
Ik moet dan denken aan mijn oude kerststal in de parochie van Tubbergen. Daarvan zei de koster: ‘Voor-zichtig!’ want de meest beelden hebben al veel geleden. Ze
zijn hardhandig uitgepakt! En inderdaad, enkele waren
al gelijmd, één herder was zijn staf kwijt, de andere
had zijn mantel gescheurd, er stond een schaap met
drie poten bij en bij één koning zag je de hard en bruin
geworden lijm onder zijn kroon uitkomen.
Alleen het kindje Jezus, alléén dat kindje, mankeerde
helemaal niks. Met zijn armen wijd open wees het ene
handje naar de herders links en het andere naar de koningen rechts. Later zou dat kindje Jezus mensen leren
dat alle mensen links of rechts, herder of koning, hoog
of laag, wit, geel of zwart, dat álle mensen beeld van

God waren. En het kind leerde, wat ons mam dus ook al
zei: “het zuinigst te zijn op mensen die al veel geleden
hadden.” Mensen die scheuren hadden opgelopen,
beschadigd door het leven.
Ieder mens verdient respect omwille van de menselijke
waardigheid. Voorzichtig met elkaar want ieder mens
is beeld van God, leerde ons ’t kind van Bethlehem, de
latere man van Nazareth. En ga niet hard maar zacht om
met wie gehavend zijn, getekend door het harde leven.
God gaat met ons mee…
Onze kerk en parochie wil, zoals de kerststal, een open
en gastvrij thuis zijn. Waarbij ieder nodig is, belangrijk
en uniek, en altijd welkom. Tenslotte: het is toch zoals
ons mam al zei: “wees voorzichtig met de beeldjes, ja,
EN wees voorzichtig met elkaar.”
Ik wens u allen, mede namens mijn collega in het pastoraat diaken Theo Reuling en het parochiebestuur van
de parochie H. Gabriël, van harte een Zalig kerstfeest en
een gezegend 2020.
Pastoor Jurgen Jansen

Driekoningenviering in Wehl
Op zondag 5 januari 2020 om 10.00 uur vieren we de jaarlijkse gezamenlijke Driekoningenviering.
De parochie H. Gabriël nodigt alle parochianen uit om deze viering in de Martinuskerk in Wehl bij te wonen.
Evenals voorgaande jaren nodigen we ook vertegenwoordigers van diverse instanties en verenigingen,
die actief zijn binnen onze parochie, uit. Samen gaan we vieren en het nieuwe jaar inluiden.
De eucharistieviering wordt voorgegaan door het pastorale team en er is een kinderwoorddienst die in het
teken van Driekoningen staat. Alle kinderen uit de parochie zijn van harte welkom om samen Driekoningen
te komen vieren! De zang zal tijdens deze viering worden verzorgd door het zogenaamde Gabriëlkoor met
medewerking van een aantal dirigenten van koren uit de parochie.
Na de viering wordt u uitgenodigd in zaal Reuring (aan het Kerkplein in Wehl) om in een passende sfeer
elkaar te ontmoeten en onder het genot van een kop koffie en een drankje elkaar nieuwjaar te wensen.
We besluiten dit gezellig samen zijn rond 13.00 uur. We hopen dat alle geloofskernen weer ruim
vertegenwoordigd zijn zodat we gezamenlijk 2020 op een mooie en inspirerende wijze kunnen starten.
Werkgroep Gabriëlmomenten
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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:

Driekoningen

E

lk jaar op 6 januari wordt hun reis herdacht,
maar eigenlijk zijn we er niet zeker van dat het
überhaupt een drietal was. In het evangelie
staat weliswaar dat ze uit het Oosten kwamen
en drie geschenken brachten, maar in andere Bijbelse
verhalen kwamen er soms wel twaalf wijzen voor. Het is
dus maar een gok, gezien de drie geschenken. Ook hun
namen worden niet vermeld; die kregen ze later pas.
De Europese, oude koning Melchior, de Ethiopische,
jonge koning Caspar en de Aziatische koning Balthasar
danken hun namen aan een Grieks verhaal uit ongeveer
500 n. Chr. Ze brachten goud, mirre en wierook met zich
mee; wat kostbaar was voor die tijd.
Opdracht van God
Het Bijbelse verhaal is te lezen in het evangelie van
Mattheüs. Hierin staat beschreven hoe de drie wijzen
een ster aan de hemel zagen, die zou leiden naar de
Koning der Joden. Koning Herodes hoorde het verhaal
ook en werd nieuwsgierig. Hij verzocht de wijzen om
naar Bethlehem te gaan en te vertellen wat ze daar aan
zouden treffen. Op plaats van bestemming, kregen de
wijzen die nacht een opdracht van God om Herodes te
negeren. Dit voerden ze uit, waar de koning op antwoordde door alle kinderen in Bethlehem - jonger dan
drie - te vermoorden. Jezus en zijn ouders waren echter
al vertrokken naar Egypte, nadat Jozef hierover droomde. Zo droegen de drie wijzen dus niet enkel bij aan het
verhaal door het meebrengen van hun geschenken,
ze hielpen voornamelijk door het kindeke Jezus niet te
verraden.
Openbaring des heren
De aanbidding door de drie wijzen is één van de drie
thema’s die worden gevierd rond de openbaring van
de Heer. De andere twee betreffen de Godsopenbaring
bij Christus’ doop in de Jordaan en het Kana-wonder
waarbij Jezus water in wijn verandert (bruiloft te Kana).
De openbaring des Heren, ook wel epifanie genoemd,
bestaat nu vooral uit de aanbidding door de drie
wijzen. De volkse benaming Driekoningen heeft in de
loop der jaren geleidelijk de overhand gekregen. In
het oosten is de openbaring vanaf het begin tot aan
het eindpunt van de advent het hoogtepunt van de
kerstkring geweest en is dat tot op heden nog steeds.
In onze contreien is en wordt het nog steeds als ondergeschikt aan Kerstmis gezien.
Oorsprong
Al langer was het een gebruik dat oosterse vorsten
onder grote belangstelling een blijde intocht (epifanie)
hielden waarbij zij als een soort incarnatie van de rijksgod genezend en herstellend optraden. Ook was er in
het oosten sprake van ‘openbaringen’ waarbij een god-
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heid ten gunste van de mensen ingreep waarop deze
hun dankbaarheid door een jaarlijkse herdenking toonden. Het is Paulus geweest die zowel Christus’ eerste
komst als zijn wederkomst ook in dit kader omschreef.
Viering
Er kan nu geconcludeerd worden dat het feest van
de openbaring een sterk godsdienstig verschijnsel
is. Mede daardoor kon het snel tot een groot feest in
heel de christelijke wereld uitgroeien. Vanzelfsprekend
gebeurde dit eerst in het oosten, waar het feest ook is
ontstaan. In het westen werd het feest al snel algemeen
en luisterrijk gevierd. Ook hier was het voorwerp niet
zozeer een bepaald historisch feit, maar een mysterieviering rond de drievoudige openbaring des Heren. Op
sommige plekken, zoals in Rome en Noord-Afrika, waar
men in eerste instantie alleen historische herdenkingen
aanvaardde en geen mysterievieringen, was het Kerstfeest inmiddels zo vast doorgevoerd, dat er voor een
nieuw en soortgelijk feest en ook nog rond dezelfde
tijd, eigenlijk helemaal geen plaats was.
Aanbidding der wijzen
Het is te begrijpen dat in die gebieden schoorvoetend
plek werd ingeruimd en dat er tevens een overwegend
historische inhoud aan werd gegeven, ondergeschikt
aan Kerstmis. Dit werd de aanbidding der wijzen, driekoningen. Toen na verloop van tijd de kerken van oost
en west het romeinse Kerstfeest over gingen nemen,
had dit ook zijn invloed op het feest der openbaring. In
het oosten nam Kerstmis op 25 december een deel van
de mysterieviering van de openbaring over.
Beleving
Al in de 2e eeuw werden magiërs als oosterse koningen
voorgesteld en zo hebben zij hun intrede gedaan in
de christelijke wereld. De gebeenten van de koningen zouden in de 6e eeuw in Milaan zijn bijgezet en
werden in 1162 door Frederik Barbarossa naar Keulen
overgebracht waar ze tot op de dag van vandaag in
een sarcofaag te bewonderen zijn. Het feest vind ook
plaats rond het einde van de midwinterfeesten die vaak
werden gevierd met smulpartijen met onder andere
oliebollen met krenten. Natuurlijk kennen we ook nog
de ‘bedeltochten’ van kinderen die met een lampion
met kaarsjes en verkleed langs de deuren gingen om
geld of snoep op te halen. In een aantal landen zien we
ook nog de huiszegeningen waarbij met krijt C+M+B
gecombineerd met het jaartal op de deurposten wordt
geschreven.

Gabriël doet

Een traditie die er gewoon bij hoort
De bouwers van de kerststal Zeddam

Het is misschien wel een van de oudste tradities: de kerststal met Kerstmis in de kerk. Ook dit jaar laten de kerken
niet verstek gaan. Overal zullen groepjes vrijwilligers weer de stallen met de beelden opstellen die de gebeurtenissen bij de geboorte van Jezus in beeld brengen. Ook de St. Oswalduskerk in Zeddam kent een mooie en oude
kerststal die elk jaar weer door een vaste groep vrijwilligers wordt opgebouwd. Een traditie…
stal makkelijk is op te zetten en later ook weer op te
bergen. De heren noemen het nu een soort ‘Mikadoos’:
een bouwpakket die eigenlijk met een paar tellen kan
worden omgetoverd en worden opgebouwd tot kerststal. Overigens is deze stal niet meer de originele stal
maar een waarheidsgetrouwe kopie, gemaakt door de
firma Varwijk aan de Kerkweg in Zeddam, van de oude
stal die door de houtworm ernstig was aangevreten.

De kerststal in volle glorie

H

et is zelfs nog vóór de adventstijd als we vanuit
de redactie om de tafel zitten met de groep
heren die elk jaar weer de kerststal opzetten
in de St. Oswalduskerk in Zeddam. Arnold
Giesen, Herman Zweekhorst, Bennie Onstein, Willy
Wanders, Wim Varwijk en Albert van Bree vertellen met
veel passie over deze jaarlijks terugkerende traditie.
Een traditie die deze heren in deze samenstelling al
zo’n kleine 20 jaar samen invullen. Maar, benadrukken
ze, zoals wij zijn er al vele vele jaren voor ons elke keer
groepen vrijwilligers geweest die deze taak op zich
hebben genomen.
Het klinkt niet onwaarschijnlijk dat er regelmatig met
het komen van nieuwe vrijwilligers in de groep ook
handigheden zijn bedacht om de stal op te zetten.
Zo was het Bennie Onstein die jaren geleden, met wat
technisch vernuft, een systeem bedacht waardoor de
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De beelden in de kerststal zijn nog wel authentiek
alhoewel ook die af en toe wat zorg nodig hebben.
Daarvoor is Arnold de aangewezen man. Hij is de man
van de beelden die dit ook als zijn hobby beoefent.
Voor hem is het de uitdaging om de beelden met zorg
te onderhouden en daarnaast zo origineel mogelijk
te houden. Af en toe ingrijpend optreden is noodzakelijk. Zo is één van de beelden al eens voorzien van
een nieuw oog en heeft de ezel een paar nieuwe oren
gekregen die beter passen.
De beelden worden elk jaar weer met zorg uit hun
opslagruimte in de sacristie gehaald en aan het begin
van het nieuwe jaar daar weer neergezet. U kent het
vast wel van thuis: het is elk jaar weer spannend of je
de beelden weer net zo aantreft als dat je ze het jaar
ervoor hebt opgeruimd. Kwetsbaar zijn ze!
Op de dag van het opbouwen gaan de heren met een
aanhanger op pad om het nodige vers groen in huis te
halen. De kerstbomen komen elk jaar uit Kilder en de
grote boom die in de St. Oswalduskerk op het priesterkoor staat wordt al jarenlang geschonken door de
familie Van Vliet uit Zeddam. Albert geeft aan dat zij
over een stukje bos beschikken waar elk jaar wel een
mooie boom staat die op de plek op het priesterkoor in
volle glorie tot zijn recht komt. Ook groene takken en
vers mos nemen ze mee uit dit bosje.

Alhoewel de stal qua omvang altijd
hetzelfde is, is het toch elk jaar
weer passen en meten om hem op
zijn plek te krijgen. Na al die jaren
ontbreekt de handigheid zeker
niet, maar het is toch altijd even
weer goed kijken hoe de stal op
zijn plek komt. Vanaf ongeveer een
week voor Kerstmis staat hij dan
in volle glorie op zijn plek, inclusief de drie koningen. Alleen het
kindje Jezus wordt korter bij Kerst
in de kribbe gelegd. Staat elk beeld
altijd op dezelfde plaats? Nee, het
is altijd weer even zoeken naar een
mooie opstelling en ze hebben
zeker geen vaste plaats. Alleen het
kindje Jezus uiteraard, die heeft de
vertrouwde plek centraal in de stal.
Als laatste wordt de engel bovenin
de stal gehesen, die vanuit de
hoogte de boel in de gaten houdt.
Alhoewel ze daar in Zeddam ook
een andere engel voor hebben.
De zogenaamde ‘knikengel’. Gooi
wat muntgeld in deze engel en u
ontvangt als beloning een instemmend geknik.
De heren hebben het gezellig met
elkaar, dat merk je aan alles. We
kunnen ons er wel een voorstelling
van maken hoe zij de dag van het
bouwen met elkaar doorbrengen.
Eerlijk gezegd zien wij de heren
na gedane arbeid al wel staan. Van
een afstandje trots toekijkend hoe
de stal er dit jaar bij staat. En dan
instemmend naar elkaar kunnen
knikken en kunnen concluderen:
nu kan het kerstgevoel echt komen, de kerststal staat!

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten.
Deze keer Mgr. mr. drs. Th.C.M.
Hoogenboom, hulpbisschop
van het Aartsbisdom Utrecht,
Vicaris-generaal en Officiaal.

Column
Column

Weest waakzaam!

We leven in een wereld waarin iedereen op zijn qui vive is. Schijnwerpers
en alarmsignalen beveiligen onze huizen en eigendommen. Alom houden
elektronische ogen ons in de gaten. Elk mogelijk onraad wordt meteen
gesignaleerd. Nooit was de waakzaamheid zo groot als in onze dagen.
Waakzaamheid die veelal gebaseerd is op angst en op wantrouwen.
Maar er zijn ook andere vormen van waakzaamheid. Waakzaam zijn
ouders, ’s nachts liggend in bed terwijl hun kinderen uitgaan. Waar zitten
ze? Wanneer komen ze thuis? Waakzaam zijn is dan gespannen afwachten
tot ze de sleutel in het slot van de achterdeur horen draaien… Waakzaam
zijn automobilisten, in het donker lettend op de weg en attent op snelheidscontroles. Waakzaam zijn is dan bedacht zijn op wat zich voordoet.
Waakzaam zijn mensen die bezoek verwachten… ruim tevoren gaan ze
niet meer van huis. De bezoekers mochten immers eens wat vroeger voor
de deur staan… Waakzaam zijn is dan de bereidheid om te ontvangen.
Waakzaam zijn kleine kinderen die Sint Nicolaas verwachten. Waakzaam
zijn is dan verlangend uitzien naar…
In het Evangelie van de Eerste Zondag van de advent drukt de Heer ons
op het hart om waakzaam en bereid te zijn (Mt. 24, 37-51). Waakzaamheid
in het licht van ons christelijk geloof is de bereidheid om ons denken,
doen en laten steeds weer eerlijk te toetsen aan Gods bedoeling met ons
leven. De waakzame mens doet in wezen niets anders dan onderscheiden
waar het op aankomt. De advent is bij uitstek de tijd om God te vragen
dat Hij ons door de kracht van zijn Heilige Geest doet groeien in onderscheidingsvermogen en gelovig inzicht: Wat leidt ons naar onze Heer
Jezus Christus toe en wat leidt ons van Hem af ?
We zijn waakzaam als we in de advent tijd besteden aan een rustig gewetensonderzoek, als voorbereiding op het ontvangen van het sacrament
van boete en verzoening. We zijn waakzaam als we in de adventstijd de
relatie met onze Heer onderhouden door in de Heilige Schrift te lezen,
door ons persoonlijk gebed en door ons meer toe te leggen op het ontvangen van de sacramenten van de Kerk. Zo wordt ons verlangen naar de
ontmoeting met de Heer versterkt én werkelijkheid. Vertrouwen wij ons
in deze adventstijd toe aan de Heilige Maagd Maria. Heel haar persoon en
wezen zijn gericht op haar Zoon, die in Bethlehem geboren zal worden.
Op Maria’s voorspraak kunnen wij volharden in de geest van oprechte
waakzaamheid terwijl onze Heer komende is.
Moge het ons in de komende adventstijd van Godswege vergund worden
om als gelovigen op ons qui vive te zijn. Om waakzaam, verwachtingsvol
open staan voor de geheimnisvolle komst van onze Heer Jezus Christus
in ons leven en onze wereld. “Laat Hij ons vinden, waakzaam, biddend,
vol van dat geheim, zingend van alle grote dingen die Hij heeft gedaan.”
(Prefatie I van de advent).

De Zeddamse ‘knikengel’

+ Mgr. Th.C.M. Hoogenboom
Hulpbisschop van Utrecht

De Gabriël • Nr. 6 - 2019

9

Kerk en samenleving

Adventsactie 2019

Iedereen, overal ter wereld,
een waardig bestaan
bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder
isolement en discriminatie en tot een betere integratie
van de Venezolanen.
Verbeteren van de geboortezorg in Somalië
Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en babysterfte in de kampen van
de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden van
Somalië.
We willen professionele geboorte zorg- en begeleiding
bieden aan 720 zwangere vrouwen, 360 jonge moeders
en pasgeborenen.
Kind uit Venezulea - Project Peru
Wij willen een wereld waarin mensen zelf werken aan
hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden
daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin
zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen
gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de
rug nodig. Dat willen wij ze graag geven! Ongeacht
hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun
sekse of afkomst.
Kinderen brengen hoop
Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee
wezenlijk verandert. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop.
Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook,
dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net
als destijds die kleine baby in Bethlehem…Centraal in
de Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen.
Slechte economische omstandigheden, oorlogen en
klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral
vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan
deze kwetsbare groepen.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger
Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk
en betaalbaar worden voor de inwoners van Boni, Tambole en Dogona. We willen de zorg rond zwangerschap
en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind
te verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen.
Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl.
Dankzij uw gift kan het leven van andere mensen in
de meest schrijnende omstandigheden verbeteren en
eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf en
hun gezin kunnen zorgen. U kunt bijdragen via
de collecte in de kerk in het weekend van 14 en 15
december aanstaande of door uw gift te storten op nr.
NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie,
Den Haag.
M.O.V (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
Parochie H. Gabriël

Aanpak moeder- en kindsterfte in El Salvador
De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt medische
zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het
platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot
doel gesteld de gezondheid van moeders en kinderen
te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en
gezonde voeding te stimuleren.
Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín
de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject
opgezet voor jonge kinderen uit Venezuela. Veel van
deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen. Warmi Huasi wil
deze problemen aanpakken in samenwerking met de
vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de
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Moeder en kind in het gezondheidscentrum - Project Somalië

Een aandachtige Kerst
De kersttijd is een periode waarin wij meer aandacht
hebben voor de mensen om ons heen. Zeker hen die
in een wat moeilijke situatie zitten. Natuurlijk zou dat
eigenlijk het hele jaar door nodig zijn. Daarom is het
goed om dat zeker met Kerstmis te doen en hopelijk
daarna vaker.
Ook in onze parochie wordt op velerlei manieren die
aandacht gegeven. Dan merken we dat we oorspronkelijk uit 11 verschillende parochies bestonden, want op
zo vele manieren wordt die aandacht met Kerst ook gegeven. Hier een kleine attentie, daar een kaartje, elders

een bezoekje, soms ook in samenwerking met andere
organisaties zoals De Zonnebloem.
De PCI, de Parochiële Caritas Instelling, heeft jarenlang
het geven van kerstattenties ondersteunt. Daarin gaat
nu verandering komen. Parochiebestuur en PCI hebben
geconcludeerd dat deze aandacht rond Kerstmis meer
onder pastoraat valt dan onder diaconie. Daarom zal
het parochiebestuur met ingang van 2020 de kosten
van de attenties voor haar rekening nemen. De parochianen zullen er weinig van merken dat het geld uit
een ander potje komt. De aandacht rond Kerst, en ook
Pasen, blijft hetzelfde.

Gabriël Actueel

Jaar van de eucharistie begonnen
Voor rooms-katholieken mag het vieren van de eucharistie als het hart van het geloofsleven beleefd worden.
Een kloppend hart nog wel. Om daar nadrukkelijk bij
stil te staan is op 1 december, de eerste zondag van de
Advent, het Jaar van de Eucharistie begonnen in het
aartsbisdom Utrecht. Ter gelegenheid daarvan is een
pastorale brief verschenen die achter in de vijf kerklocaties van onze parochie te vinden zijn.
In de eucharistie vieren we het paasmysterie, dat wil
zeggen dat we Jezus ontmoeten in zijn lijden, zijn sterven en zijn verrijzen. Door het ontvangen van de communie treden we in gemeenschap met die Heer. Wie zo
het sacrament ontvangt moet bereid zijn om zichzelf
in het offer van Christus te laten opgaan. Dat betekent
dat de liefde die we ontvangen doorgeven. Het is voor
iedereen mogelijk dat te doen en ieder kan het op haar
of zijn eigen manier doen. Dat doen religieuzen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechetisch medewerkers en talrijke andere vrijwilligers maar ook ouders en
mantelzorgers.

-

-

processie in Wehl nadrukkelijk worden ingegaan
op het vieren van de eucharistie. Er zijn dat weekend geen andere vieringen in onze parochie.
De koren krijgen een hymne aangereikt welke dit
jaar in meerdere vieringen gezongen kan worden.
De melodie is vrij bekend en de tekst is passend bij
het eucharistisch brood.
Op verschillende momenten zal er over de eucharistie geschreven worden en ook in de catechese
rond Eerste Communie en Vormsel zal het extra
benadrukt worden.

Wij wensen al onze parochianen toe dat door dit jaar
van aandacht voor de eucharistie het hart van ons geloofsleven hartstochtelijker mag gaan kloppen.
Pastoraal team

In onze parochie zal op verschillende momenten extra
aandacht zijn voor de eucharistie. Te noemen zijn:
Elke eerste vrijdag van de maand is er in de
Mariakerk in Didam een Heilig Uur met uitstelling
van het Allerheiligste.
Op dinsdag 3 maart zal ’s avonds door de rector
van het Ariënsinstituut, drs. Patrick Kuipers, een
avond worden verzorgd rond eucharistie en vooral
de betekenis ervan: “waarom doen we de dingen
zoals we ze doen?” De avond begint om 19.30
uur in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum in
Didam.
Op Sacramentsdag, zondag 14 juni, zal er tijdens
de viering en de daaropvolgende sacramentsDe Gabriël • Nr. 6 - 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.
Compleet bestuur!
Hoera! De afgelopen periode hebben we drie nieuwe
bestuursleden gevonden voor het bestuur van de parochie H. Gabriël én daarnaast een herintreder. Het gaat om
Margot Zwetsloot, vicevoorzitter, Mia Roosendaal, lid, Eric
Kessen, penningmeester en Theo Holleman voor kerkhoven en gronden. Zij zullen zich in deze en in de komende
uitgaves van De Gabriël aan u voorstellen.
Onderscheidingenbeleid
Per 1 december 2019 heeft het parochiebestuur het
beleid rondom onderscheiding voor vrijwilligers vastgesteld. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het
centraal secretariaat, bij mevrouw Petra Amting.
Vacature pastoraal team
Begin december heeft het bestuur een brief gestuurd
naar het aartsbisdom Utrecht naar aanleiding van het
uitblijven van een reactie rondom de opvolging van pastoraal werker Guus van der Ploeg.
Evaluatie bestuurlijk jaar
Op woensdag 11 december is het bestuur samen geweest om het afgelopen bestuurlijk jaar te evalueren. Elk
bestuurslid heeft zijn of haar portefeuille bekeken en dit
met de andere bestuursleden gedeeld. Elk bestuurslid
heeft hierbij gekeken naar de bereikte resultaten maar
heeft daarnaast ook gekeken naar de processen die wellicht anders hadden moeten en kunnen verlopen.
Welzijnsgesprekken
Bestuursleden Sandra Bergevoet en Xaf Hendriksen
hebben samen met pastoor Jurgen Jansen de jaarlijks
terugkerende welzijnsgesprekken gevoerd. Allen in
gemoedelijke sfeer maar ook met concrete aandachtspunten en in sommige gevallen concrete actiepunten die
zullen worden opgepakt.

Vicevoorzittersoverleg vicariaat Arnhem
Een aantal keren in het jaar komen de vicevoorzitters van
de parochiebesturen in het vicariaat Arnhem bij elkaar
om met dhr. Zuijdwijk, econoom van het aartsbisdom, en
vicaris Pauw, te spreken over bestuurlijke zaken. Goede
ontmoetingen waarbij verschillende inzichten met elkaar
zijn gedeeld.
Budgettering vrijwilligersavonden
Het bestuur heeft in haar vergadering de organisatie en
budgettering van de momenten waarbij de vrijwilligers
in de geloofskernen worden bedankt vastgesteld. De parochie kende tot op heden verschillende uitgangspunten.
De uitgangspunten zijn door dit besluit gelijk getrokken.
U leest daarover elders in deze De Gabriël.
Begroting 2020
Voor 2020 heeft het bestuur een positieve begroting
kunnen samenstellen en kunnen aanbieden aan het bisdom. Het is een positief beeld, maar sommigen financiële
ontwikkelingen zijn lastig voorspelbaar. Desalniettemin
hebben wij de verwachting deze begroting te kunnen
waarmaken.
Overname kerkgebouwen en pastorieën
De voormalige kerkgebouwen, en in een aantal geloofskernen pastorieën, van Braamt, Loil, Nieuw-Dijk en Nieuw
Wehl zijn ondertussen overgenomen door lokale stichtingen in de geloofskernen. Daarmee zijn deze gebouwen
overgedragen aan nieuwe eigenaren. Wij wensen deze
stichtingen en daarmee de dorpsgemeenschappen alle
succes met hun ambities om deze gebouwen een herbestemming te geven.
Bestuur parochie H. Gabriël

Even voorstellen

U heeft kunnen lezen dat we een aantal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Als lid zal per 1 januari
Mia Roosendaal-Scheerder tot het bestuur toetreden. Maar wie is Mia eigenlijk?
Ik ben met recht een echte ‘Diemse’ want
geboren aan de Kerkstraat in Didam, in
de oude boerderij die stond tegenover
De Harmonie en in 1956 afgebroken is.
Daarna woonachtig aan de Polstraat waar
ik graag hielp op de nieuw gebouwde
boerderij. Zeker als oudste van het gezin
van zeven meiden en vier jongens. Na bij de zusters van
JMJ in de Piusschool onder andere het lezen te hebben
geleerd, is dat mijn grootste hobby gebleven. Na de
ULO ben ik als administratief medewerkster werkzaam
geweest tot aan mijn huwelijk met Wim in 1966. Samen
met hem ons brood verdiend op ons gemengde agrarische bedrijf en in die tijd vele veranderingen meege-
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maakt. We kregen vier kinderen, tien kleinkinderen en
een achterkleindochter. Met plezier bestuurswerk gedaan in Loil en 14 jaar in de Gemeenteraad in Didam. In
november 2014 brandde de boerderij af en maakten we
noodgedwongen een nieuwe start. Dit mochten we nog
samen doen. In 2016 overleed Wim. Ik heb best wel even
geaarzeld om in deze functie van bestuurslid van de
parochie H. Gabriël te stappen, maar het is ook goed om
bij te blijven. Inmiddels heb ik kennisgemaakt met de
bestuursleden en het lijkt me een goede mix qua kennis
en leeftijd om de uitdaging aan te aan. Ik ben benieuwd!
Mia Roosendaal

Tarieven kerkdiensten en kerkhoven
Per 1 januari 2020
De parochie H. Gabriël kent sinds 1 januari 2019 nog maar één tarief. Parochianen die met de actie Kerkbalans
meedoen krijgen op de met * gemerkte bedragen hun betaalde kerkbijdrage over de laatste drie jaar tot een
maximum van € 225,- terug van de parochie. Het richtbedrag voor de actie kerkbalans is € 75,-.
Misintentie
Doopviering
Eerste Communie
Heilig Vormsel
Gezongen Huwelijksviering
Gezongen Jubileumviering
Jubileum tijdens een viering
Verhuur van kerkgebouw dagdeel
Verhuur ter voorbereiding, max. 2 uur
Alleen avondwake
Avondwake en/of uitvaartdienst, begrafenis
Avondwake en/of uitvaartdienst, crematie
Begrafenis, zonder uitvaartdienst
Crematie zonder uitvaartdienst

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,90,90,90,370,285,75,435,95,295,420,500,350,390,-

Graf enkelbreed, eerste bijzetting,
1 of 2 diep
€
Tweede bijzetting
€
Verlengen grafrecht voor 10 jaar
€
Reserveren enkelbreed 10 jaar
€
Graf dubbellbreed, eerste bijzetting
€
Tweede bijzetting
€
Verlengen grafrecht voor 10 jaar
€
Reserveren dubbelbreed 10 jaar
€
Kindergraf
€
Verlengen kindergraf voor 10 jaar
€
Columbarium of urnenkelder per inleg
€
Verlengen columbarium of urnenkelder voor 10 jaar €
Reserveren columbarium of urnenkelder voor 10 jaar €
Uitstrooien urn zonder bijzijn van voorganger €
Uitstrooien urn in bijzijn van voorganger
€

1.400,- *
1.200,- *
420,565,- *
1.610,- *
1.200,- *
440,625,- *
765,- *
255,940,- *
360,405,- *
290,- *
360,- *

Tarieven voor dienst in voormalige kerkgebouwen die géén eigendom meer zijn van de parochie H. Gabriël zijn
€ 150,- lager dan de geldende tarieven.
Voor het gebruik van de rouwkapel / mortuarium gelden tarieven zoals aangegeven op de webpagina of de website
van de betreffende geloofskern. Dit geldt ook voor de kosten van een gedachtenisplaatje bij een strooiveld.
Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar. Verlengingen worden aangegaan voor een periode van
steeds 10 jaar. Indien niet verlengd wordt zal de grafsteen worden verwijderd. Grafrecht is inclusief grafdelven, bijdrage onderhoud kerkhof en het ter zijner tijd verwijderen van de grafsteen; voor Stokkum geldt een korting van
€ 190,- omdat het grafdelven extern gebeurt.
Bij verlenging en bijzetting wordt gekeken of in het verleden reeds voor het verwijderen van de grafsteen is betaald.
Als dat niet het geval is, wordt € 150,- extra in rekening gebracht bij bijzetting of verlenging.

Op verhaal komen

Oecumenische Bijbelse gespreksgroep
Een oecumenische gespreksgroep met de
buren is een goede traditie
geworden heb ik mij laten
vertellen. Het lijkt mij mooi
om samen deze traditie
voort te zetten. Wie doet er
vanaf volgend jaar (weer)
mee?
We gebruiken de interactieve methode ‘Op verhaal
komen’ waarbij het gaat om zien, lezen en doen. Zien
van je eigen leven en actuele thema’s die spelen; samen

de Bijbeltekst lezen en de betekenis ontdekken, om
vervolgens iets toe te passen in je dagelijkse leven.
Bij acht deelnemers kunnen we begin 2020 van start
gaan. We komen er vast samen uit wanneer en hoe
frequent. In overleg met het parochiebestuur zal de leiding in handen liggen van de dominee. Graag opgeven
bij ondergetekende (tel: 0314 – 651 631 of e-mail:
predikant@protestantsbergh.nl).
Hartelijke groet,
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
(Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam)
De Gabriël • Nr. 6 - 2019
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 14 en
zondag 15
december

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
J. Jansen
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
Dameskoor Martinus
LatijnsOswalduskoor
One More Voice
Martinuskoor
		 Gregoriaanskoor		
Beek/Loerbeek
							
Zaterdag 21 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur		Zaterdag 19:00 uur
Zondag 11:00 uur		
zondag 22
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
Oecumenische
december
J. Jansen
H. Hendriksen en
B. Aarsen 		Carolviering
H. Hendriksen en
Pancratiuskoor
T. Reuling
Latijns- 		G. van der Ploeg
T. Reuling
		 Cantare per Dio
Gregoriaanskoor		
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
			Zondag 18:30 uur
Zondag 09:30 uur
			Kinderkerstviering
Eucharistieviering
			Kinderkoor SamSam
J.Jansen
				 Dameskoor Martinus
Dinsdag
24 december

Dinsdag 17:00 uur
Dinsdag
17:00 uur
Dinsdag 23:00 uur
			
Kinderviering
Kinderviering
Eucharistieviering
J. Jansen
G. van der Ploeg
J. Jansen
Weerklank
Dinsdag 19:00 uur
Dinsdag 21:00 uur
Eucharistieviering
Communieviering
J. Jansen
L. Feijen
One More Voice
Pancratiuskoor

Dinsdag 17:00 uur
Kinderviering
T. Reuling

Dinsdag 19:00 uur
Kinderviering
G. van Der Ploeg

Dinsdag 19:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
G. Hendriksen
LatijnsGregoriaanskoor

Dinsdag 21:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
Antonius van
Paduakoor

Dinsdag 21:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Different Generations
Woensdag
09:30 uur
Woensdag 09:30 uur
Woensdag 11:00 uur
Woensdag
			
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
25 december				
J. Jansen
L. Feijen
B. Aarsen en T. Reuling
				
Dameskoor Martinus
Cantare per Dio
Oswalduskoor

Woensdag 11:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
L. Feijen
Mariakoor

Donderdag 09:30 uur
Donderdag
Eucharistieviering
26 december				
Pater G. Zweers
LatijnsGregoriaanskoor

Donderdag 11:00 uur Donderdag 11:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		
J. Jansen
B. Aarsen
Harmonie De Club
Harmonie Volharding

Woensdag 11:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen en
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 28 en		
Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur
zondag 29		
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
december		
J. Jansen		
J. Jansen
		 One More Voice		
Latijns				Gregoriaanskoor
Dinsdag 31
december
Oudjaarsdag

Dinsdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Pastoraal team
Cantare per Dio

Woensdag 1
januari
Nieuwjaarsdag

Woensdag 11:00 uur
Eucharistieviering
Pastoraal team
Antonius van
Paduakoor

Vrijdag 3 januari

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Zaterdag 4 en
zondag 5 januari

Driekoningenviering
10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - Gabriëlkoor
Martinuskerk - Wehl

Zaterdag 11 en
zondag 12 januari

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

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Dameskoor Martinus

Nieuw-Dijk
Zaterdag 18:00 uur
Eucharistieviering
Schuttersfeest
St.Antonius
J. Jansen
Antonius van Paduakoor

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

Zondag 10:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Oecumenische viering Eucharistieviering
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
T. Reuling
J. Jansen		
H. Hendriksen
J. Jansen
B. Aarsen en
PKN kerk
Pancratiuskoor
Different Generations
LatijnsG. Hendriksen
			Gregoriaanskoor
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
Zaterdag 18 en
zondag 19 januari

Zaterdag 25 en
zondag 26 januari

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen en L. Feijen J. Jansen
Familieviering
Dameskoor Martinus
One More Voice
St. Oswalduskoor
B. Aarsen en L. Feijen
				Kinderkoor SamSam

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Antonius van
Paduakoor

			

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

Vrijwilligers

Werken ten dienste van anderen

De vrijwilliger: gaven en talenten delen
Wij streven ernaar de parochie en haar vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor
werving, vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven.
Naar aanleiding van de vacature die we in een eerdere
De Gabriël hebben geplaatst voor een koster, heeft er
zich iemand gemeld voor de geloofskern Didam. We
zijn met deze meneer in gesprek gegaan en hebben
de afspraak gemaakt dat hij mee gaat lopen met het
kostersteam, om te kijken of het daadwerkelijk iets is
voor hem.
Waar we in Didam ook naar gaan kijken is of we het kosterswerk op kunnen delen in: weekkoster, weekendkoster, doordeweeks donderdagochtend koster. Dit is een
aandachtspunt waar we in Didam mee bezig zijn en zo
kunnen we ook in de andere geloofskernen kijken hoe
we de taken kunnen verdelen of samenbundelen voor
een goede inzet van vrijwilligers.
Ontmoeting van vrijwilligers
Er zijn weer een aantal ontmoetingen geweest met
groepen vrijwilligers binnen onze parochie. Deze keer

betreft het de lectoren en de zogenaamde bloemendames die zich bezighouden met de bloemversiering in
onze kerkgebouwen. De lectoren hebben zich dit keer
verdiept in de lezingen van de adventstijd, die inmiddels begonnen is. De bloemendames hebben een ontmoetingsmiddag gehad over bloemschikken naar de
tijden van het jaar. Als eerste natuurlijk de adventstijd
met zijn kleuren en daaropvolgend de Kerst en andere
zondagen en feestdagen.
Verder zijn we begonnen met de ronde langs alle werkgroepen, de eerste terugkoppelingen zijn al positief.
Wij gaan ervoor. Ik, wij, ho(o)p(en) dat u allen het ook
als prettig ervaart als de commissieleden bij u aanschuiven. En weet dat u altijd via mij, de Vrijwilligerscoördinator, contact kunt zoeken met de leden van de
commissie.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

‘Dank je wel vrijwilligers’
Beste mensen,
Onze parochie kent vele vrijwilligers. Zonder onderscheid zijn wij hen als parochiebestuur zeer erkentelijk en
dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. Het parochiebestuur is van mening dat elke vrijwilliger een ‘dank je
wel’ verdient. Daarom heeft het bestuur de afgelopen periode in de geloofskernen onderzocht op welke wijze
hieraan aandacht werd besteed. Het beeld is zeer divers, de ene geloofskern kent jaarlijks een moment van
samenkomen, de andere geloofskern eens in de twee jaar, weer een andere geloofskern kende het niet. Zonder daarover een oordeel uit te spreken hebben we toch gemeend tot eenduidigheid te komen in de gehele
parochie. Daarover heeft het bestuur een beslissing genomen met als uitkomst dat er elk jaar aandacht zal zijn
voor de vrijwilligers in onze parochie om hen oprecht ‘dank je wel’ te zeggen. Het ‘dank je wel zeggen’ kan in
verschillende vormen en momenten. Daarover willen we als bestuur in gesprek met de commissie Vrijwilligersbeleid om hen te vragen om het te helpen organiseren. U zult er binnenkort over horen.
Parochiebestuur van de H. Gabriël
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Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Afscheid Guus van der Ploeg
We hebben als pastores en bestuur samen met de aanwezigen op een bijzondere en hartelijke wijze stil kunnen staan bij de pensionering van Guus. In een mooi
gevulde kerk en een gemoedelijke receptie bij Jan&Jan.
Guus heeft genoten; wij hebben genoten!
Oecumenisch overleg
Het pastoraal team van de parochie H. Gabriël heeft
met de dominees van de protestantse gemeenten
van Wehl, ’s-Heerenberg/Zeddam en Didam, kennis
gemaakt en geïnventariseerd welke oecumenische momenten wij kennen. Gezamenlijk hebben we medewerking toegezegd om 75 jaar vrijheid als kerken samen te
vieren. Er zal verder worden nagedacht over de plek die
de kerk inneemt rondom het onderwerp klimaat en hoe
daar invulling aan te geven. Wie zijn wij zelf daarin als
christenen zijnde? Binnenkort zien we elkaar weer.
Trots op SamSam!
SamSam kent op het moment 17 leden uit de gehele
parochie van de H. Gabriël! Zij komen bij elkaar om te
oefenen én om elkaar te leren kennen. Dit alles onder
de vrolijke en goede begeleiding van Maike Hieltjes.
Ze hebben prachtig gezongen bij de pensionering van
Guus! Dank jullie wel kinderen, dank jullie wel ouders
en dank je wel Maike!
Rooster van weekendvieringen
Het weekendrooster van 1 januari tot 1 september 2020
is gecommuniceerd in de parochie. Het was weer een
hele puzzel, maar we kunnen zeggen dat 95% van de
uitzonderingen, mogelijkheden en verhinderingen van
mensen zijn gehonoreerd. Fijn om dit samen zo te kunnen vullen. Onze dank!
Afscheid koren
Het Mariakoor uit Didam en InterNos, het gemengde
koor uit Stokkum, hebben te kennen gegeven dat ze
aan het eind van dit kalenderjaar ophouden met zingen
in de weekendliturgie en bij bijzondere vieringen in
hun geloofskern. Wij kijken met dankbaarheid naar hun
betrokkenheid en muzikale inzet!
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Toerusting lectoren
Pastor Ben Aarsen heeft in november de lectoren van
de weekendliturgie meegenomen in de teksten van de
advent. Dit gebeurd door te lezen en te verstaan. De
helft van onze lectoren heeft gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Wij horen enthousiaste verhalen over
deze momenten van toerusting en vorming.
Werkgroep parochiële nabijheid
Willy van Bethraij en Mia Roosendaal zijn samen met de
pastores Jurgen Jansen en Theo Reuling bij elkaar geweest om na te denken over parochiële nabijheid. Om
de werkgroepen in de geloofskernen te ondersteunen
en mogelijk een nieuwe werkgroep ‘pastoraal gesprek’
te gaan vormen. U hoort van ons!
75 jaar vrijheid
De parochie H. Gabriël zal samen met de protestantse
gemeenten Wehl, Didam en ’s-Heerenberg/Zeddam, op
5 mei 2020 75 jaar vrijheid gedenken en vieren. Waar,
op welke wijzen en hoe zal nog ingevuld worden.
Kostersdag
Op zaterdag 7 december is er in ons aartsbisdom
Utrecht een kostersdag geweest. Een aantal van onze
kosters heeft van die uitnodiging gebruik gemaakt.
Inleiding Sociale Raad gemeente Montferland
Diaken Theo Reuling is op de uitnodiging van de sociale
raad van de gemeente Montferland ingegaan, om te
spreken over de wijze waarop de parochie de armoedeproblematiek in haar diaconale werk gestalte geeft.
Rondom eerste heilige communie en vormsel
De inhoudelijke momenten zullen worden verzorgd
door diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen
omdat de opvolging van Guus van der Ploeg vooralsnog geen invulling heeft. Samen met vrijwilligers gaan
we deze klus klaren!
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen

Kind en liturgie

Nieuwe Gabriëlloot:

Kind & liturgie
Al zijn de meeste bomen inmiddels wel heel erg kaal,
toch willen we vertellen van een nieuwe loot aan de
Gabriëlboom. Onze parochie kent een nieuwe werkgroep: Kind en Liturgie. Deze nieuwe groep komt voort
uit een oud verlangen: een parochiebreed liturgisch
jaaraanbod voor gezinnen met jonge kinderen, begeleid door vrijwilligers uit de hele parochie. Begin
november werd dat verlangen werkelijkheid. Margot
Zwetsloot (’s-Heerenberg), Maria Schenning (Zeddam),
Edith van Schooten (Didam), Josephine ter Voert (Wehl),
Josine ten Have (Zeddam), Carla Peters (Beek), Anja
Putman (Beek) en Carmen Roes (Didam) zegden toe de
Datum
22 dec. 2019
25 dec. 2019
5 jan. 2020
26 jan. 2020
2 febr. 2020
16 febr. 2020
8 mrt. 2020
5 apr. 2020
11 apr. 2020
21 mei 2020
28 juni 2020

Soort viering
Oecumenische Kinderkerstviering
KWD
KWD: Gabriëlmoment Driekoningen
Familieviering
Kinderviering: Terugkom dopelingen
KWD
Familieviering
Kinderviering Palmpasen
Kinderviering Pasen: Vuur-Water-Licht
KWD: Gabriëlmoment Hemelvaart
Familieviering Gabriël- Gezinsdag

werkgroep Kind en Liturgie handen en voeten te willen
geven. Pastoor Jurgen Jansen zal de groep begeleiden.
Twee keer per werkjaar komt de groep bij elkaar. In het
voorjaar om het jaarprogramma voor het nieuwe werkjaar (september-juli) op te stellen. Vervolgens in november om te zien hoe het ervoor staat. Tussentijds zit
de groep niet stil, want de leden hebben zich verdeeld
over de drie werkvelden: KinderWoordDienst, Familieviering en Kinderviering. In subgroepen bereiden ze
de vieringen, in overleg met de voorganger, voor en
werken mee aan de daadwerkelijke viering. Het rooster
voor de rest van het huidige werkjaar ziet er zo uit:
Waar? Hoe laat?
Zeddam - 18.30 uur
Didam - 11.00 uur
Wehl - 10.00 uur
Didam - 09.30 uur
Didam - 11.00 uur
Didam - 09.30 uur
Didam - 09.30 uur
Didam - 11.00 uur
Beek - 19.00 uur
’s-Heerenberg - 10.00 uur
Didam - 09.30 uur

KWD:
KinderWoordDienst
tijdens (gewone weekend)
- eucharistieviering
Familieviering:
Eucharistieviering gericht
op kinderen, met kinderkoor
SamSam
Kinderviering:
Op jongere kinderen
gerichte woord- en
gebedsdienst

Het pastoresteam en de werkgroep verbinden zich aan dit aanbod. We hopen dat veel ouders dat ook gaan doen.
De uitnodiging ligt er: schrijf deze data maar op de kalender! Van harte hopen we, dat Kind en Liturgie zal uitgroeien
tot een stevige tak aan de Gabriëlboom. En… dat er heel veel bladeren en knoppen aan komen!

Didam, 1e kerstdag, 11.00 uur

KWD iets voor jou?
Hallo allemaal,
Rondom Kerstmis is er veel te doen in de kerk, wij
hopen ook jou dan in de kerk te ontmoeten. We hopen
dat je een moment kunt kiezen dat bij jou past. Hierboven lees je daar meer over. Graag willen wij in dit stukje
uitleggen wat KWD (KinderWoordDienst) betekent.
Op 1e kerstdag 25 december is er KinderWoordDienst
tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur in Didam.
We zullen na het welkomstwoord naar de Gabriëlzaal
gaan met alle kinderen die willen (als je het nog spannend vindt alleen, dan mag je papa/mama/opa/oma
best met ons mee vieren… hoe meer hoe gezelliger).
We bekijken samen het bijbelverhaal, gaan samen
nadenken over wat de geboorte van Jezus voor ons
betekent en we zullen spelletjes spelen of iets gaan
maken. Er is ruimte om even lekker te bewegen en jouw
idee te laten horen, zodat naar de kerk gaan niet alleen
maar betekent stil zitten en stil zijn.

Bij het bidden van het Onze Vader komen wij weer
terug in de kerk en vieren we verder mee met de grote
mensen. Kinderen die de heilige communie gedaan
hebben, kunnen dus ook ter communie gaan. Kinderen
die nog geen communie gedaan hebben, mogen wel
meelopen naar voren en ontvangen een hand en een
kruisje op het voorhoofd van de voorganger of acoliet.
We hopen jou te ontmoeten tijdens de KWD!
Op 5 januari 2020 (10.00 uur in Wehl) en 16 februari
2020 (9.30 uur in Didam) is er ook weer KWD tijdens de
eucharistieviering, dus deze data kun je ook alvast op
de kalender noteren.
Warme groet,
Werkgroep KinderWoordDienst
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Dopen in de parochie H. gabriël
De parochie H. Gabriël kent een aantal data in het
jaar waarop er gedoopt kan worden. De dooplocaties
worden tijdens de voorbereiding vastgesteld aan de
hand van de aanmeldingen. U meldt zich dus aan voor
een doopweekend. De doopkerk en de dooptijd worden
later vastgesteld. Aanmelden voor het doopsel kan via
het centraal secretariaat. U kunt het aanmeldformulier
downloaden van de website en dan mailen aan
Doopweekenden 2020
8 en 9 februari
14 en 15 maart
18 en 19 april
16 en 17 mei
13 en 14 juni
4 en 5 juli
19 en 20 september
10 en 11 oktober
14 en 15 november

dopen@parochiegabriel.nl. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke morgen van 9.00 tot 12.30 uur
op nummer 0316 - 221 021. De voorbereidingsavonden
vinden steeds plaats in het parochiecentrum in Didam
(Raadhuisstraat 1a). Deze voorbereiding wordt verzorgd
door de parochiële Doopwerkgroep, in samenspraak met
de pastor die zal voorgaan in de doopviering. De doopdata hebben we voor 2020 als volgt vastgesteld:

Voorbereiding (Didam, 20.00 uur)
14 en 21 januari
18 en 15 februari
17 en 24 maart
21 en 28 april
19 en 26 mei
10 en 16 juni
25 augustus en 1 september
15 en 22 september
13 en 20 oktober

Voorbereidingen communie
en vormsel van start
De afgelopen weken zijn de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel gestart. Uiteindelijk zijn we met
44 communicanten op weg. Voor het vormsel zijn er 4 kandidaten, 2 jongens en 2 meisjes.
Communie
Op zaterdag 19 oktober was de Startmiddag. Inmiddels traditiegetrouw was dat
een workshop: ‘dansen
met Joeri, dansen voor
God’. De heel gezellige middag werd om 17.00 uur afgesloten met een viering, waarbij ouders en broertjes en
zusjes, opa’s en oma’s aanwezig waren. Natuurlijk ‘showden’ de kinderen de dans die ze geleerd hadden.
Advent en Kerst
Op zaterdagmiddag 23 november gingen we verder.
Toen hebben ouders en kinderen stilgestaan bij wat
advent en kerstmis betekenen. Na een korte viering
gingen de ouders in gesprek met pastoor Jansen. De
kinderen hadden hun eigen programma met Carmen
en Edith. Ze leerden over de feestkring van het Kerkelijk
Jaar: ‘Kerstmis, Pasen, Pinksteren’ en ook hoe je je op die
feesten kunt voorbereiden. De ouders en de kinderen
bereidden zich op Kerstmis voor door het maken van
een mooie adventskrans.
Decembermaand
In december zijn de kinderen en hun ouders ‘op speurtocht’ door de kerk (geweest). Ze mochten op plekken
komen die anders niet zo maar ‘open’ zijn! Verschillende
vrijwilligers en diaken Theo Reuling zijn/waren in woord
en daad de wegwijzers.
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Kinderkerstvieringen
Natuurlijk zijn alle communicanten en hun broertjes en
zusjes met hun ouders van harte welkom bij de kindervieringen van Kerstmis. Op zondag 22 december is het
grote oecumenische kinderkerstfeest in de Oswalduskerk in Zeddam. Het begint om 18.30 uur. Kinderkoor
SamSam zal zingen!
Op dinsdag 24 december om 17.00 of 19.00 uur zijn er
in de volgende kerken speciale kinderkerstvieringen:
- ’s-Heerenberg, 17.00 uur, G. van der Ploeg
- Wehl, 17.00 uur, J. Jansen
- Didam, 17.00 uur, Th. Reuling
- Beek, 19.00 uur, G. van der Ploeg
Vormsel
De vormelingen zijn
inmiddels twee keer
bij elkaar geweest.
Samen met vrijwillig catecheet Imke
Tilma verkennen zij
de heilige Geest. Ze
lezen verhalen, zijn
in gesprek en vooral
ook heel aandachtig! Op 23 en 24 november zijn ze
op kamp geweest, in de Pyramide in Assel. In een druk
maar leuk programma zijn Hanna, Alexandra, Ryan en
Victor heel wat wijzer geworden!

Pelgrimage

Op bedevaart naar

Lourdes 2020
je in Lourdes gebruik maken van een rolstoel. Je moet
wel zelf een duwer/ster meenemen.
Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie te komen
om mee te gaan, iedereen mag zich aansluiten bij onze
reis naar Lourdes. Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel of mail mij dan. Uiteraard kun
je voor informatie ook terecht bij het pastoresteam.
Eind september 2020 gaan we zoals elk jaar weer met
onze parochie naar Lourdes. We gaan ook nu weer met
het vliegtuig. Als je mee wilt maar niet goed ter been
bent of alleen maar korte afstanden kunt lopen dan kun

Riet Visser, c.p. VNB Lourdesreis.
06 - 537 69 840, rietvisser6942@gmail.com
Pastor Ben Aarsen
0316 - 253 015, b.aarsen@parochiegabriel.nl

Banneux: ook als je jong bent!
Banneux, voor sommige misschien
onbekend, is de plaats waar elk
jaar de tweedaagse plaats vindt
Mijn zusje en ik zijn de enigste
twee kinderen die mee gaan. Dit
komt door een boek, dat wij vijf
jaar geleden hebben gekregen
van onze ouders. Dit verhaal vond
ik zo interessant dat ik het moest
zien. Toen ik hier kwam greep dit
mij zo aan, dat ik na twee maanden
al weer vroeg: Hoe lang duurt het
nog? En sindsdien bleven wij gaan.
Als we naar Banneux gaan kan ik
mijn rust vinden, en weer aansterken, als ik bijvoorbeeld een moeilijke tijd heb. De plaats waar je slaapt
ligt direct naast het heiligdom, de
mensen die hier werken zijn vrijwilligers. Het is een mooie plaats
om te overnachten en alles wordt
goed verzorgd. Je zult een aantal
keren per dag naar de kerk gaan,
vandaar ook de naam bedevaart.
We hebben hiernaast nog genoeg
tijd om Banneux te verkennen. Op
zaterdagavond hebben we een
gezellige avond. Hier worden leuke
teksten voorgelezen en gezellig
gepraat. Ik vind het nog steeds fijn
om mee te gaan ook na de 4e keer.
En als je twee dagen te kort vind is
er ook nog de 5-daagse.
Groetjes,
Kevin van der Heijden (15 jaar)

Kevin met zijn ouders en zusje en Mgr. Hogenboom in Banneux
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Nieuws uit de geloofskernen
Algemeen

Braamt

In onze parochie zijn in de Mariakerk in Didam gedoopt:

Gedoopt

Overleden
29 juli
Joep Reessink
20 september Dinie Besselink - Peters

Thijmen Meurs uit Didam
Xaf van den Tillaart uit Didam

86 jaar
79 jaar

Didam
Beek
Overleden
Overleden
5 november Gonny Bod - Jansen
11 november Lydia Krüs - Verwaaijen
12 november Bertus Daals

90 jaar
52 jaar
88 jaar

Kerst met kinderen in
Beek/Loerbeek
Kerstavond
Op kerstavond is er om 19.00 uur een kinderviering in
de Sint Martinuskerk in Beek. Wij nodigen u van harte
uit.
Kindjewiegen
Op 1e Kerstdag gaan we samen Kindje wiegen. Deze
korte viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters.
Natuurlijk is de rest van de familie ook van harte welkom. Het kerstverhaal wordt verteld, we zingen samen
kerstliedjes en natuurlijk brengen we samen kindje
Jezus naar de stal. U bent om 16.00 uur van harte
welkom in de Sint Martinuskerk in Beek.

2 september
27 september
5 oktober
12 oktober
13 oktober
17 oktober
26 oktober
8 november
9 november
10 november

Jan Derksen
Tonnie Geritzen - Wenting
Theo Bolder
Dien Gerritsen
Jos Peters
Theet Reuling
Theed Beekman
Ben Buiting
Ria Jacobs - Schrijner
Bart Driessen

90 jaar
85 jaar
81 jaar
90 jaar
65 jaar
87 jaar
91 jaar
84 jaar
84 jaar
87 jaar

Terugblik Triduüm 2019
Maandag 2 en dinsdag 3 september waren weer de
jaarlijkse Triduümdagen. Twee dagen van ontmoeting. Gezellig samen zijn bij Jan & Jan als gezamenlijke
geloofsgemeenschappen (RK en PKN) uit Didam, Loil
en Nieuw-Dijk. Voor ouderen, zieken en alleenstaanden,
die als geloofsverwanten elkaar op een ontspannen
manier willen ontmoeten. Samen luisteren naar elkaars
verhalen, verhalen uit de H. Schrift en daarbij respectvol
omgaan met elkaars tradities. Het thema dit jaar was
‘Aandacht voor elkaar’.
Op maandag werd de dag geopend met een eucharistieviering voorgegaan door pastor Ben Aarsen en
diaken Theo Reuling ofs. Na de viering vertelde emeritus pastor Ben Aarsen een persoonlijke ervaring over
wat aandacht met hem had gedaan. Bijzonder om dat
te mogen delen met elkaar. Na de borrel was er een
muzikaal optreden van ‘De kudde van Gudde’, vier zussen die op een gezellige manier ons vermaakten met
bekende liedjes. De stemming kwam er al aardig in. Met
de Mariaviering werd de eerste dag afgesloten. Dinsdag
mocht de kersverse dominee Rosemarie van der Hucht
de dag openen met een viering. Haar overweging had
als thema: ‘Gluren bij de buren’, wat mooi aansloot bij
het thema. ‘s Middags vermaakte de folkloristische
dansgroep ‘de Dörsvlègels’ ons optimaal. Vele voetjes
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kwamen van de vloer. Het werd erg gezellig. De dag
werd afgesloten met het sluitingslof en ziekenzegen.
Het waren weer twee fantastische ontmoetingsdagen zoals een enthousiaste gast het verwoordde: “de
ontmoetingsdagen waren voor mij echt ontmoeten,
weerzien van mensen die ik in jaren niet meer gezien
of gesproken had. Het was voor mij de eerste keer en
voor mij echt AANDACHT VOOR ELKAAR, zo heb ik het
ervaren. Koffie, thee, drankje en alles erbij, die gezelligheid had ik niet willen missen. Ik ben zo blij dat ik het
heb mogen mee maken. Hopelijk volgend jaar weer.
Bedankt.”

Jan verrast. Hij heeft als eerste vrijwilliger de Gabriëlonderscheiding gekregen. Pastoor Jurgen Jansen heeft
deze opgespeld. Jan, hartelijk bedankt voor al die jaren
en gefeliciteerd met de onderscheiding!

Als werkgroep, die deze dagen voorbereidt, kijken wij
terug op twee geweldige dagen, en dat al voor de 71ste
keer. Er wordt alweer uitgekeken naar volgend jaar.
Dan gaat de naam Triduüm wel helemaal verdwijnen.
De dagen zullen ‘Ontmoetingsdagen’ gaan heten. In
2020 worden ze gehouden op 7 en 8 september. Dank
aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze dagen:
vrijwilligers van de werkgroep, chauffeurs, zangkoren,
kosters, dominee en pastores.
Namens de werkgroep,
Agnes Huijbers en Dieneke Ros

In memoriam
Op 14 oktober 2019 is te Mijdrecht overleden de zeereerwaarde heer
Gerard Maria Griffioen
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Afscheid van Jan Maatman
Op 30 oktober, met een gezellige koffiebijeenkomst,
hebben wij afscheid genomen van Jan Maatman. Jan
heeft bijna 30 jaar als vrijwilliger het archief van de
Didamse parochies bijgehouden en later ook de bibliotheek. Maar Jan deed meer, bij het samengaan van de
Martinus en Maria werd hij ook het aanspreekpunt van
de kosters en acolieten. Tijdens de bijeenkomst werd

Hij werd geboren op 23 juni 1951 in Amsterdam. Per 1
november werd hij aangesteld als pastoraal werker in
het samenwerkingsverband van de parochies H. Joannes en H. Maria Koningin te Deventer. Met ingang van 1
februari 1991 werd hij benoemd als pastoraal werker in
het samenwerkingsverband van de parochie H. Martinus en onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Didam en de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Loil. Met ingang van 18 september 1993
werd hij als kandidaat-priester benoemd in voorlaatste
parochies en na zijn priesterwijding op 18 december
1993 volgde zijn benoeming als pastor in deze parochies te Didam en Loil. Op 1 januari 1997 werd hij
tevens benoemd tot pastor in de parochie van de H.
Antonius van Padua te Nieuw Dijk. Op 1 december 1997
heeft hij een benoeming aanvaard in het dekenaat
Amsterdam. Per 1 augustus 2004 werd hij benoemd
tot pastor in de parochie H. Johannes de Doper te
Mijdrecht en op januari 2009 werd hij benoemd tot
pastoor binnen het parochieverband Vecht en Venen
waaruit per 1 januari 2010 door samenvoeging de
nieuwe parochie St. Jan de Doper is ontstaan.
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Pastoor Gerard Griffioen vond en gaf veel inspiratie in
de Liturgie. Tevens hechtte hij veel belang aan gastvrijheid. Hij was van mening: “Gastvrijheid gaat niet over
grote dingen maar kleine dingen op het juiste moment.”
Hij nodigde mensen graag aan zijn tafel en bood hen
een warm thuis met zijn oprechte aandacht, betrokkenheid en culinaire talent. De uitvaart heeft op 19 oktober
plaats gevonden in de parochiekerk H. Johannes de
Doper te Mijdrecht en aansluitend is hij begraven op
het nabijgelegen R.K. kerkhof. Ons medeleven gaat uit
naar zijn familie.

Mariakerk open op eerste en tweede kerstdag
Op eerste en tweede kerstdag is de Mariakerk open
van 14.00 tot 16.00 uur om de kerststal te bezichtigen
en een kaarsje op te steken. Voor de kinderen is er iets
lekkers. Ieder jaar wordt de kerststal met veel zorg
opgezet door een groep vrijwilligers, elk jaar is het weer
anders. Ook dit jaar is het zeker weer de moeite waard.
Hulde aan de werkgroep. U bent van harte welkom!

Bron: Aartsbisdom Utrecht

’s-Heerenberg
Overleden

Christmas Carols
Projectkoor All Together and Friends zingen Christmas
Carols tijdens de viering van 21 december 2019. Dit jaar
hebben we een groot aantal nieuwe zangers/zangeressen mogen verwelkomen in ons projectkoor en zijn
we al een paar maanden samen vol enthousiasme op
weg naar de Christmas Carol viering op 21 december
(Mariakerk Didam, 19.00 uur) 2019. Er worden bijzonder
mooie Carols ingestudeerd en graag maken wij u, het
publiek, deelgenoot van deze eeuwen oude Engelse
traditie op weg naar Kerstmis 2019. Dus noteer bovenstaande datum in uw agenda. De toegang is gratis en
het beloofd een inspirerende ervaring te worden.
Projectkoor All Together and Friends heet u van harte
welkom!!
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30 september Piet Vergeer
62 jaar
8 oktober
Maria Meijer - Zweers
88 jaar
14 oktober
Lidy de Boer - Dickmann
86 jaar
20 oktober
Diny Hulst - te Booij
86 jaar
8 november Zus ten Eijkelder - Gerritsen 89 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Laatste Contactblad: historisch bewaarnummer
Gelijktijdig met dit nummer van het informatieblad De
Gabriël ontvangt u het laatste Contactblad. Dit is tevens
een historisch bewaarnummer waarin wij als redactie
van het Contactblad nog eens terugblikken met bijzondere en opmerkelijke verhalen uit alle Contactbladen
van de afgelopen 32 jaren.
Redactie Contactblad
Ontmoetingsmiddag voor alle 70-plussers van
de geloofskern Emmaus – Pancratius
Op woensdag 15 januari 2020 zal om 14.15 uur in
het Bosmanhuus in Lengel een ontmoetingsmiddag
gehouden worden voor alle 70-plus-parochianen van
de geloofskernen Emmaus-Pancratius, Suitbertus en
Oswaldus. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om
deze middag bij te wonen. Het spreekt vanzelf dat ook
uw partner of begeleider daarbij van harte welkom is.
We beginnen met een viering waarin pastoor Jansen zal

voorgaan. We hopen dat deze bijeenkomst bezinnend
maar vooral ook gezellig zal zijn. Na de viering wordt
u in de gelegenheid gesteld om, onder het genot
van een kopje koffie of thee met wat lekkers en een
drankje en een hapje, met elkaar een praatje te maken.
Het samenzijn zal om ongeveer 17.00 uur afgesloten
worden. Koffie, thee en 2 drankjes zullen u aangeboden
worden. Verdere drankjes zijn voor eigen rekening.
U kunt zich aanmelden door het antwoordstrookje in
te vullen. Deze vindt u in het inlegvel dat is bijgevoegd
in het Laatste Contactblad. Wilt u de strook afknippen
en ingevuld inleveren in de brievenbus bij het
parochiesecretariaat. Bij het Bosmanhuus is voldoende
gelegenheid om te parkeren. Mocht u problemen
hebben met vervoer naar de ontmoetingsmiddag,
laat het ons weten, zodat we daarvoor een oplossing
kunnen zoeken.
Geloofskern Emmaus - Pancratius
telefoonnummer secretariaat 0314 - 661 224
Gebedsintenties
Gebedsintenties zijn nu, behalve in het Montferland
Journaal, 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.
Opgave gebedsintenties
Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een gebedsintentie opgeven voor een
overledene of anderszins en wilt u dit vermeld zien in
het Montferland Journaal dan dient u de gebedsintentie minimaal 3 weken van te voren op te geven.

E. Liebrand-ter Horst - 96
J. Kleinpenning-Kumeling - 94
W. Stienezen - 92
G. Janssen - 91
J. Hulst-Welling - 90
J. Jeunink - 90
A. Scheers-Kroesen - 90
T. Raaijman-Bertsen - 90
T. Lukkassen - 90
A. Kniest-Geurds - 89
C. Roelofs-Longayroux - 89
J. Kniest-Cremer - 89
W. van Twisk - 89
E. Jansen - 89
M. Bosch-Centen - 89
G. Peters - 89
A. Welling - 88
B. du Plessis - 88
B. Kuiper - 88
J. Rutten - 88
H. Derksen - 88
M. Beenen-Voortjes - 87
J. Brücker - 87
W. Rulof-Bergevoet - 87
B. te Dorsthorst-Bisseling - 86
L. Arts-Hesseling - 86
W. Mulder - 86
E. Janssen-Linnenbank - 85
M. Welling-Nieling - 85
W. Velthausz-Vermaas - 85
K. Moellenkamp - 85
P. te Boekhorst - 85
J. Hesseling-Tempel - 85
J. Boschker-Went - 84
P. Krachten - 84
L. Schmitz-Engelbarts - 84

J. Hunting-Kuhlmann - 84
F. Laros - 84
H. Stein - 84
T. Wijnands - 84
H. Wennekes - 83
P. Scholten - 83
L. Claassen - 83
H. Messing-van Leuken - 83
C. Neijenhuis-Vierwind - 83
G. Groenendijk-Gores - 83
J. Esman - 83
B. Arts-Lensen - 82
G. Koster - 82
J. Klappe - 82
A. Jansen - 82
H. Daals-Hunting - 82
W. Messing - 82
A. Brinkman - 82
H. Bosch - 82
W. Leeuwerik-Seggelinck - 82
M. ter Horst-Stark - 81
M. Motzheim-Boermans - 81
A. Booms-Geurds - 81
H. Arslanoglu - 81
W. van Alen-Verheij - 81
L. Wynands - 81
H. Angenent - 81
J. Brücker-Jörissen - 81
J. Lövering-Bosch - 81
H. Marissink - 80
T. Kaak-Peters - 80
J. Buiting-Kaak - 80
G. Lukkassen-Buitink - 80
W. te Wildt-van Alen - 80
J. Jansen-van Heijnsbergen - 80
R. Berndsen - 80

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

Opbrengst bloemenbusje
(25 sept. t/m. 12 nov.)
St. Pancratiuskerk: € 30,70.
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.

Loil
Overleden
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 14 dec. 2019 tot en met vrijdag 31 jan. 2020
hun verjaardag hopen te vieren:

21 oktober

Gerrit Smits

77 jaar

14 december themaconcert in Loilse kerk
Op zaterdagavond 14 december verzorgen de jeugdleden en orkestleden van Amicitia een themaconcert met
als titel ‘We promise you a Loil night’. Bekende muzikale
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nummers zoals Ding a Dong, Music, Marco Borsato on
stage staan op het programma. Aangevuld met enkele
Christmas Carols beloofd het een mooie avond te worden. Het concert begint op 19.30 uur.
Viering pastorie - communie aan huis
Elke derde dinsdag van de maand is er om 9.30 uur een
viering in de pastorie van Loil. Deze viering is bedoeld
voor iedereen, maar zeker voor ouderen. Voor mensen
die niet zelf naar deze viering kunnen komen kan er
voor vervoer gezorgd worden. Mocht u hiervan gebruik
willen maken of weet u iemand die dit wenst, dan kunt
u contact opnemen met de bezoekgroep:
Tineke Dijkman 0316 - 224 254 of
Annemie Giesen 0316 - 225 103.
Na afloop is er gelegenheid tot gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Aansluitend
aan deze viering wordt op verzoek de communie aan
huis gebracht. De eerstvolgende viering is: dinsdag
17 december - voorganger Ben Aarsen
Huisbezoek
Heeft u behoefte aan een bezoek van iemand van
het pastoresteam, dan is dit uitsluitend mogelijk op
verzoek. U kunt hiervoor contact opnemen met de
bezoekgroep: Tineke Dijkman 0316 - 224 254 of
Annemie Giesen 0316 - 225 103. Dit kan ook via een
briefje in de brievenbus van de pastorie.

Nieuw-Dijk
Overleden
18 oktober
21 oktober

Mieneke van Haeren - Peters 92 jaar
Bart Nibbeling
84 jaar

Nieuw Wehl
Overleden
16 oktober

Wim Willemsen

Kerstconcert
Zondag 22 december om 14.00 uur is er weer een
kerstconcert van de drumfanfare ‘de Eendracht’ met
medewerking van het koor Cantare per Dio in de kerk.
Een ieder is van harte welkom.
Kerststal
De kerststal van de parochie zal dit jaar een plekje krijgen in de hal van ‘de Horst’. Je kunt hem daar bezichtigen en zo blijft hij behouden voor Nieuw Wehl.
Kopje koffie
Graag willen wij een ieder uitnodigen die het fijn vindt
om op de 1e vrijdag van de maand een kopje koffie te
komen drinken op de pastorie. Zo kunnen wij toch op
onze vertrouwde plek af en toe nog eens samen komen
en ons verhaal aan elkaar kwijt. We beginnen op vrijdag
6 december. De pastorie is open van 9.30 - 11.00 uur.
Schroom niet, voel je welkom en kom gezellig aan.

Stokkum
Laatste Caeciliafeest van Inter Nos Stokkum
Na 53 jaar een vaste waarde te zijn geweest in de Stokkumse St Suitbertusparochie, komt er een einde aan
een tijdperk. Inter Nos was het gemengde zangkoor
opgericht op 21-11-1966, dat ieder weekeinde en met
avondwakes en rouw- en trouwdiensten de liturgie ondersteunde. Enkele jaren geleden nog, betekende dat
voor de leden van het koor dat ze ruim 70x per jaar een
viering in de Suitbertuskerk ondersteunden. Daarnaast
werd er nog iedere maandagavond gerepeteerd in het
Jeugdgebouw naast de kerk. De laatste jaren met het
teruglopen van de kerkelijke activiteiten in Stokkum
en het beëindigen van de weekendliturgie in de St.
Suitbertuskerk in 2018, heeft het koor herhaaldelijk een
oproep gedaan in het plaatselijke nieuwsblad ‘De Zandhaas’ om nieuwe leden te werven. Ook is getracht om
het repertoire om te buigen naar wat meer eigentijdse
koorzang. Helaas heeft dit niet geleid tot ledenaanwas.
In een speciaal daarvoor uitgeschreven ledenvergadering hebben de leden van het koor, weliswaar met pijn
in het hart, unaniem besloten om het Gemengde Zangkoor Inter Nos per 31 december 2019 op te heffen. Op
23 november heeft het koor voor het laatst een woorden communiedienst met haar zang ondersteund onder
leiding van hun organist/dirigent Jan Schatorje.

85 jaar

Kerstbeleving Elver
Op woensdag 18 december zijn er vanaf 17.00 uur weer
kerstvieringen van Elver in de kerk.
Voedselbank
U kunt weer een voedselpakket inleveren op de pastorie
op donderdag 19 december van 19.00 tot 20.00 uur. Van
harte aanbevolen. Zie verdere informatie onder Wehl.
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Kerk open met Kerstmis
Ook dit jaar zal onze kerk voor de adventstijd en de
komende kerstdagen feestelijk versierd worden. Zowel
de adventskrans als het kerststalletje zullen in deze

periode te aanschouwen zijn. U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke sfeer te proeven. De kerk is geopend overdag van ca. 10.00 tot 17.00 uur. Wij wensen
u een mooie adventtijd en een goede voorbereiding
naar het Kerstfeest toe.

Wehl
Geboren
Wij hebben een geboortekaartje ontvangen van
Harmen en Anne Vreman van hun zoon Teus. Namens
de parochie H. Gabriël van harte gefeliciteerd!
Getrouwd
Op vrijdag 22 november hebben Patrick Tijssen en
Boukje Overbeek het sacrament van het huwelijk
ontvangen. Wij wensen hun veel geluk!

Overleden
16 oktober
17 oktober
26 oktober
18 november

Wim Wienholts
Stien Jansen - Sanders
Bennie Rensen
Alouis Peters

89 jaar
80 jaar
66 jaar
72 jaar

Sfeervol Kerstconcert One More Voice
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie en velen weten
inmiddels de weg naar ons concert te vinden om in
kerststemming te komen. Op zondag 22 december om
19:30 uur geeft het koor ‘One More Voice’ een sfeervol
kerstconcert in de St. Martinuskerk te Wehl. One More
Voice brengt deze avond (meer)stemmige Nederlandsen Engelstalige kerstnummers ten gehore. Het koor
staat onder leiding van Vincent Roes en Yvonne Beeftink en wordt begeleid door een combo. Medewerking
aan dit concert zal worden verleend door Miranda Loff
op pan- en dwarsfluit en zangeres Marise den Bakker:
zij is bekend van The Voice Kids en heeft onlangs het
Amphion Open Podium gewonnen. One More Voice
krijgt tijdens dit concert versterking van 15 projectkoorzangers, die gedurende de afgelopen acht weken
enthousiast hebben mee gerepeteerd. Het beloofd een
afwisselend en sfeervol concert te worden, waarvoor
wij u van harte uitnodigen. De kerk is open vanaf 19.00
uur en de toegang is gratis.

Inzameling Voedselbank
Economisch gezien lijkt het steeds beter te gaan, maar
niet iedereen, niet alle sectoren, delen in gelijke mate in
de groei en de welvaart. Ook in onze gemeente Doetinchem is er nog steeds een grote groep mensen die

noodgedwongen een beroep moet doen op aanvullingen via de voedselbank. Om te zorgen dat de voorraden bij de voedselbank aangevuld worden, zamelen
de kerken in Wehl in deze adventsperiode weer levensmiddelen in. Zodat men met vertrouwen het nieuwe
jaar kan ingaan! Wilt u ook meedoen? We maken het u
makkelijk:
U kunt uw levensmiddelen inleveren in:
- Parochiecentrum van Nieuw Wehl (Nw Wehlseweg 18)
op donderdagavond 19 december van 19.00 uur tot
20.00 uur
- Parochiecentrum van Wehl (Kerkplein, zij ingang) op
vrijdagmorgen 20 december van 9.30 uur tot 10.30
uur en zaterdagavond 21 december vóór de viering
van 18.30 uur tot 19.00 uur
- Protestantse Kerk Wehl (Grotestraat) op de adventszondagen 1, 8, 15 en 22 december van 09.15 tot 09.45
uur (vóór aanvang van de dienst)
Waar is behoefte aan?
Aan niet- bederfelijke levensmiddelen zoals: groenten en soepen in blik, pasta ’s en sauzen, ontbijtkoek,
biscuits, koffie, thee, limonadesiroop en frisdrank (geen
alcohol), beleg voor op de boterham.
Niet in de gelegenheid om levensmiddelen te brengen?
Of liever geld geven? Een rechtstreeks financiële
bijdrage is ook zeer welkom. De voedselbank kan hiermee zelf, met korting, aanvullende producten inkopen.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Voedselbank Doetinchem
NL 54 RABO 0110436008.
Vrijwilligersavond 13 november Wehl
Wat is een geloofskern zonder vrijwilligers? We mogen
ons gelukkig prijzen met meer dan 200 mensen die op
velerlei gebied hand- en spandiensten verrichten voor
onze geloofskern. Of ze enkele malen per jaar, wekelijks
of zelfs bijna dagelijks actief zijn voor de geloofskern,
iedere vrijwilliger vormt een schakel in de grote ketting,
die onze geloofsgemeenschap bijeen houdt. En omdat we zo ontzettend blij zijn met de inzet van zoveel
vrijwilligers, organiseren wij ieder jaar rond de feestdag
van Sint Martinus (patroon van onze kerk) een gezellige
avond.
Dit jaar was dat op woensdag 13 november. Om 19.00
uur zijn we gestart met een viering in de kerk, voorgegaan door diaken Theo Reuling. Na de viering gingen
we naar zaal Reuring waar we in een gezellige en positieve sfeer hebben genoten van een hapje en drankje.
Pastoor Jansen sloot hier na een viering elders te hebben gedaan ook bij aan. Het was gezellig en zinvol om
elkaar te ontmoeten. Er werd met enige regelmaat van
plaats en tafel gewisseld om met elkaar in gesprek te
gaan. Na voorzien te zijn van koffie met een broodje
gingen we allemaal voldaan huiswaarts en kunnen we
er weer een jaar tegen aan.
Leny Schennink en Josephine ter Voert
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Zeddam
Overleden
4 oktober
7 oktober
14 oktober
29 oktober
12 november

Frans van Remmen
Annie Baars-Kok
Ben Mulling
Maarten Esman
Joke Steentjes-Bleumer

92 jaar
90 jaar
75 jaar
70 jaar
76 jaar

Kinderkerstfeest in de St. Oswalduskerk
Op zondag 22 december organiseren de geloofskern St.
Oswaldus en de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg/
Zeddam alweer voor de derde keer het Kinderkerstfeest. Het aloude kerstverhaal in een nieuw jasje! Heb
jij ooit van Pinkie Dinkie gehoord? Een stoere meid
die voor niemand bang is en kerst maar stom vindt?
Nee? Kom dan naar het kinderkerstfeest op zondag
22 december in de St. Oswalduskerk in Zeddam om te
ontdekken wie Pinkie Dinkie is.
Pinkie Dinkie komt erachter wat het betekent om kerst
te vieren en wordt daarbij geholpen door het kinderkoor SamSam, jeugdtoneel van Dancin, XS drumband
KNAP en de musicalgroep van Vaye musicaltheater. Met
prachtige lichteffecten, bijpassende beelden en mooie
muziek komt jong en oud helemaal in de kerststemming. Iedereen is dan ook van harte welkom! We sluiten
af met glühwein en warme chocolademelk om samen
na te praten.
Entree is gratis, maar een vrije gift na afloop wordt
gewaardeerd. Zondag 22 december 2019, kerk open
18.15 uur, aanvang 18.30 uur, eindtijd ca. 19.30 uur.

Kindje wiegen
Op 25 december, 1e Kerstdag om 15.30 uur, is er in
de St. Oswalduskerk te Zeddam ‘Kindje wiegen’. De
werkgroep wil met de jongste kinderen een half uurtje
samen komen rondom de prachtige kerststal. Er zal een
kerstverhaaltje verteld worden, er wordt gezongen en
muziek gemaakt en voor elk kind is er nog iets lekkers.
Wij hopen dat er veel kleine kinderen met hun ouders
en/of opa en oma komen om op deze manier samen
Kerstmis te vieren.
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Sfeervol kerstconcert harmonie KnA,
Tweede kerstdag, 15.00 uur
Elk jaar organiseert
harmonie KnA haar
jaarlijks kerstconcert
in Zeddam en ook dit
jaar zullen we weer
van ons laten horen.
Voor 2019 hebben wij
als gastkoor Con Brio
uit Etten bereid gevonden deel te nemen
aan ons kerstconcert.
Vrouwenkoor Con Brio
is 60 jaar jong, staat
onder leiding van Nick
Moritz en heeft een
zeer divers repertoire.
Denk bijvoorbeeld
aan musical, klassiek,
maar ook van pop tot modern. Passie voor muziek en
energie tijdens de optredens zijn sleutelwoorden die bij
Con Brio zeker niet ontbreken. Ook nu belooft het weer
een bijzondere samenwerking te worden, eentje waar
we alweer naar uit mogen kijken. Harmonie KnA staat
onder leiding van Boris Jansen en is alweer druk aan het
repeteren. U kunt genieten van verschillende herkenbare kerststukken, maar ook van het nummer Arcade,
het winnende nummer van het Eurovisiesongfestival en
van muziek uit de musical Elisabeth. Kortom een zeer
sfeervol en gevarieerd programma dat u zeker niet wilt
missen. Even samengevat:
Wat:
kerstconcert 2019 door KnA Zeddam i.s.m. Con Brio Etten
Wanneer:
2e kerstdag om 15:00 uur - kerk open om 14:30 uur
Waar: Sint Oswaldus kerk Zeddam
Zoals u van ons gewend bent is de entree vrij.
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
De geloofskern Zeddam nodigt u van harte uit om op
zondag 12 januari 2020 de nieuwjaarsbijeenkomst in
de St. Oswalduskerk te bezoeken. De eucharistieviering
is om 9.30 uur. In deze viering zal de zang verzorgd
worden door De Görgelpiepen. Na afloop om ca. 10.30
uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie met krentenwegge.

Geef
voor
je kerk

Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in
God kan delen

... daarom
geef ik voor
mijn kerk
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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
Diaken Theo Reuling ofs
Tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Parochiebestuur (per 1 januari 2020)
Pastoor Jurgen Jansen - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Sandra Bergevoet - Secretaris
Eric Kessen - Penningmeester
Tonnie Kuppens - Gebouwenbeheer
Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken
Augustine van Ree - Communicatie
Mia Roosendaal - Lid
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
Openingstijd secretariaat: donderdag 19.00-12.00 uur
St. Oswaldus te Zeddam
Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 10.00-12.00 uur.
St. Johannes de Doper te Kilder
Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 E-mail: sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl
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
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur
St. Suitbertus Stokkum
Pastoor van Sonsbeeckstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 E-mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: In de maand december is het secretariaat
geopend op vrijdag 20 december van 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

