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• Doopviering(en)
8 en 9 februari 2020

Op de voorpagina: De Actie Kerkbalans is weer van
start. Vele vrijwilligers in Nederland, maar zeker ook in
de parochie H. Gabriël, zetten zich hier elk jaar voor in. Al
sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in deze
actie en doen zo een beroep op kerkbetrokkenen voor
een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in
de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

• Solidariteitsmaaltijd
Dinsdag 17 maart
Parochiecentrum Didam
• Workshop Paaskaars maken
Zaterdag 28 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
• 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

10

• Gezinsdag
28 juni 2020

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
31 maart 2020. De datum voor het aanleveren
van artikelen staat op vrijdag 6 maart 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.

2

De Gabriël • Nr. 1 - 2020

21

4
5
6
8
10
11
12
14
15
15
16
17
18
19
20
21
21
22

Gabriël blikt terug
Pastoraal woord
Dichter bij de kern
Liturgische spiritualiteit
Offergave
Gabriël actueel
Wat is voor ú van waarde in uw geloofskern?
Gabriël actueel
Insteken, bezorgen en ophalen
Begroting 2020
Kerk en samenleving
Vastenactie - Verbetering
gehandicaptenzorg Vietnam
Rooster van vieringen
Vrijwilligers
Workshop Paaskaars maken
Van uw bestuur
Even voorstellen
Eric Kessen - penningmeester
Van uw pastores
Gabriël actueel
Gabriël actueel
Kind en liturgie
Op weg naar de communie,
vormelingenweekend
Pelgrimage
Bedevaart Banneux
Impulz
Nieuws uit de geloofskernen

Voorwoord
Voorwoord
Een uitgave van De Gabriël waarbij één thema
als een soort rode draad door het blad loopt;
de Actie Kerkbalans. De actie waarbij we een
financiële bijdrage vragen voor het werk wat we
als parochie doen. Staat u er wel eens bij stil hoe
vaak er bij u iemand aan de deur staat met een
collectebus? Wat zal het zijn: 10 keer per jaar?
Vaker? En daarnaast bent u wellicht lid van een
koor, een biljartvereniging of een voetbal- of
dartvereniging, een wandelclub of wat dan ook.
En daar betaalt u elk jaar contributie voor. Ik hoor
u denken: “zegt ze nu dat ik contributie voor de
kerk moet betalen?” Nee, ik zal de laatste zijn die
dat zegt. Maar het idee dat je echt betrokkenheid
toont bij een club waar jij deel van bent door bij
te dragen op financieel vlak, daar zie ik zeker iets
in. Want net als een vereniging of een club heeft
een kerk ook doelstellingen en die doelstellingen
kosten vaak geld. En als wij willen dat de kerk waar
wij bij horen die doelen kan bereiken dan zetten
we daar onze schouders onder.
We dragen het samen, want de kerk ben je ook
samen. De kerk is namelijk geen gebouw waar
mensen samenkomen, maar bestaat uit de
mensen die samenkomen in een gebouw of waar
dan ook. Ik geloof dat de kerk niet gebouwd is
op de talenten van een paar individuen, maar dat
het gebouwd wordt door vele kleine ‘beetjes’ die
mensen bijeen brengen rondom Jezus, de Zoon
van God. Gelooft u dat u deel bent van de kerk in
uw geloofskern, ook al gaat u niet naar vieringen?
Dan hoop ik echt dat u wordt uitgedaagd om uw
betrokkenheid te tonen. Je kan verwachten dat
het geld gaat naar de huur/aflossing/onderhoud
van het gebouw waar de kerk samenkomt. Een
deel gaat naar de mensen die werken voor de
parochie. Maar een ander deel wordt gebruikt
voor (pastorale) nabijheid en zichtbaarheid in
de geloofskernen. Want investeren, letterlijk en
figuurlijk, in een lokaal netwerk is essentieel voor
elke parochie.
Zo werkt het samen en zijn we elkaar tot zegen.
Dus bij deze de oproep aan iedereen die zou
kunnen bijdragen om het in te plannen in uw
budgettering. Maak een keuze om actief bij te
dragen, want we doen dit met z’n allen!
Augustine van Ree
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Dichter bij de kern

H

et leven kent vele mooie momenten, maar
ook zijn keerzijden. Als pastores delen we aan
beide kanten in de gevoelens die er dan spelen. De verwondering en blijheid als het nieuw
leven of een nieuw begin betreft. De machteloosheid
en droefenis als om ziekte of afscheid van het leven
gaat. In al deze situaties komt wel naar voren dat het de
kern van het leven betreft. Om gevoelens die raken omdat het “hier dus om gaat”. Al het andere, het wereldlijke
en het materiële, telt dan even niet mee. Het gaat alleen
om de mens zelf en wat haar of hem overkomt. En dat
kan dan ook een start zijn om een andere weg te gaan.
Wat is dan in zo’n kernsituatie belangrijk? Een bekend
gezegde kan ons daarbij helpen. Dat luidt: een gezond
mens heeft duizend wensen, een ziek mens maar één.
Iets waar je normaal niet zo bij nadenkt of stilstaat, wordt
in zo’n kernsituatie hét item, het belangrijkste. Je wordt
zogezegd weer even met de neus op de feiten gedrukt.
Maar wel feiten die blijkbaar van levensbelang zijn.
Ik mag vaak een gesprek rond deze feiten van levensbelang voeren. Bijvoorbeeld rond een geboorte of aan
een ziekbed. Indringende gesprekken meestal die mogen gaan over onderwerpen die normaal weinig aan
de orde komen. Ook de plek van God, Jezus of Maria
daarbij. En dan samen op zoek gaan naar de verwondering, de hoop en de troost die voor deze situatie zo hard
nodig is. Een moment om samen te bidden.

We zijn het nieuwe jaar begonnen. Velen zullen zich
hebben voorgenomen om het een of het ander anders
te gaan doen, omdat dit beter is of een nieuwe uitdaging voor het komende jaar mag zijn. Alles met het doel
om er een beter mens van te worden, om het leven
van jezelf en wellicht ook van anderen er beter mee te
maken. Ook daarin speelt veelal mee dat het raakt aan
de basis van het leven. Stoppen met roken is zoiets, of
meer bewegen en sporten. Maar ook het voornemen
om de relaties met anderen wat meer te onderhouden
of inhoud te geven. Om iets tegen de klimaatverandering te ondernemen. Waarom heb je dat voornemen?
Omdat iets jou in de kern geraakt heeft?
Ik wens u toe dat dit jaar mag brengen wat u er van
verwacht. En mocht u het even niet meer weten: wellicht ligt daar ook het begin van een uitweg. Het is Stef
Bos die dat ook zo mooi verwoordt in zijn lied ‘Dichter
bij de kern’:
Zie de leegte onder ogen, wees niet bang
Adem in en adem uit
Volg de lijnen in je hand
Het gevaar is altijd kleiner dan de angst
Als je niet meer weet wat waar is,
wat je drijft en wie je bent,
ben je dichter bij de kern dan je denkt
Diaken Theo Reuling ofs

Met de parochie H. Gabriël op pad

Passiespelen Tegelen

Onze parochie gaat een busreis organiseren naar de Passiespelen van Tegelen. Eén keer in de vijf jaar worden deze spelen
opgevoerd. En elke keer is het verhaal natuurlijk hetzelfde, maar
kiest men voor een andere invalshoek en opzet. In 2020 - net begonnen- hebben we de kans om met elkaar deze voorstelling te
bezoeken. In Tegelen bereiden ruim 300 passiespelers zich voor
op de 21e editie van de Passiespelen. Het verhaal ‘Hem achterna.
Een passiespel’ gaat op 10 mei 2020 in première. Er zullen tot en met 13 september 25 voorstellingen worden
opgevoerd. We hopen ‘ergens, op ’n zondag, voor de zomer’ plaatsen te kunnen reserveren. Verdere informatie
volgt later (onder andere in de volgende De Gabriël). Maar…. als u nu al denkt ‘dat wil ik meemaken’ kunt u
zich vast melden op email ploeg111@kpnplanet.nl (inderdaad, het emailadres van emeritus pastoraal werker
Guus). De kosten voor de busreis en entree zullen rond de € 50,- per persoon liggen.
Guus van der Ploeg
PS: Zo’n reis lijkt me ook wel wat voor onze jongeren!
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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, objecten of onderdelen van vieringen die we er aantreffen. Deze keer
staan we stil bij de:

D

Offergave

e eucharistische liturgie bestaat uit drie delen:
het klaarmaken van de gaven, het eucharistisch
gebed en de communieritus. Het eerste van
deze drie komt vaak het minst goed uit de verf.
Doordat dan verschillende activiteiten tegelijk plaatsvinden (collecte, koorzang, klaarmaken van het altaar)
wordt de indruk gewekt van een wat rommelige overgang tussen liturgie van het woord en eucharistische
liturgie, soms zelfs ‘muzikaal intermezzo’ genoemd. Deze
ritus van bereiding van de gaven is echter een belangrijk
onderdeel, met een eigen diepe waarde en betekenis.
Zelfgave
Het aandragen van brood en wijn wordt niet meer de
‘offeranderitus’ genoemd, om het misverstand te vermijden dat alleen in dit eerste deel het offer van Christus
zou worden herdacht. Christus’ gave van zijn eigen leven
wordt met name in het eucharistisch gebed herdacht en
present gesteld en het is ook daar dat wij ons met zijn
zelfgave verbinden. Maar het aanbieden van de gaven
herinnert toch wel aan de bereidheid jezelf te geven.
Het brood en de wijn die aangedragen worden (soms
in een grote en feestelijke offerandeprocessie) zijn een
teken van ons menselijk bestaan, ze worden genomen
uit het gewone leven en zijn daarvan het symbool. Van
oudsher is bepaald dat er niets mag worden geofferd
dan brood en wijn met water vermengd. Het werd dan
ook ten strengste veroordeeld dat de priester of bisschop bij het misoffer iets anders aannamen dan brood
en wijn, olie en wierook; andere gaven, zoals vruchten
en gevogelte ‘moeten maar bij de priester of bisschop
aan huis worden bezorgd’. Overigens wordt hierbij ook
vermeld dat de genoemde personen vanzelfsprekend
behoren te delen met de diakens en anderen.
Tekenen van Gods liefde
Brood is het teken van onze arbeid, onze inzet, het alledaagse, het verwijst naar onze bereidheid met elkaar te
delen, maar ook naar verdeeldheid, onrecht en afgunst.
Wijn verwijst naar vreugde en feestelijkheid, maar ook
naar overdaad en misbruik. De geldelijke gaven in de
collecte worden hiermee verbonden en horen er ook
bij. Wij bieden deze gaven aan in hun dubbelzinnigheid.
De Heer neemt ze aan, ontvangt ze, opdat ze veranderd
worden en worden tot tekenen van Gods liefde.
Vruchten van de aarde
Op het altaar worden eerst de corporale, het kelkdoekje,
de kelk en het missaal geplaatst. Dan worden de schaal
met brood en water en wijn aangedragen. De priester
bidt het op de joodse zegeningen geïnspireerde gebed:
‘Gezegend zijt Hij, God, Heer van al wat leeft…’, waarin
brood en wijn geduid worden als vruchten van de aarde
en de arbeid. Bij de vermenging van water en wijn
wordt herinnerd aan het mysterie van de menswording
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waarin God ons menszijn deelt en wij deel krijgen aan
zijn goddelijk leven, zoals wijn en water één worden.
De stille gebeden van de priester, die hij buigend bidt,
verwijzen naar de geest van bescheidenheid, waarin hij
mag voorgaan in de viering van dit grote geheim.
Innerlijke zuivering
Dan kan er in plechtige vieringen gewierookt worden:
de gaven, het altaar en ook de celebrant, de dienaren
en de gelovigen. Wierook symboliseert hier het gebed
waarmee de gaven aan God worden aangeboden en de
geestelijke voorbereiding op de viering van de maaltijd
van de Heer. Dat verlangen naar innerlijke zuivering
wordt ook uitgedrukt door de handwassing van de
priester, de laatste van de symbolische handelingen.
Dan volgt de gebedsoproep: ‘Bidt dat het offer aanvaard zal worden’. Christus’ offer is eens en voorgoed
volbracht, maar van ons wordt steeds opnieuw, in
navolging van Hem, het offer van bekering en levensvernieuwing gevraagd. ‘Wijdt uzelf aan Hem toe als een
levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat
is de geestelijke eredienst die bij u past’, zegt de apostel
Paulus; wij vragen dat God het offer van zijn kerk steeds
opnieuw aanneemt. De ritus van de bereiding van de
gaven wordt dan afgesloten met het korte ‘gebed over
de gaven’ waarin verwezen wordt naar dat wat aangedragen is: brood en wijn, maar ook ons gebed, onze
goede wil en ons geloof.
Collecte
In de 7e eeuw zijn er de eerste gebruiken dat er tijdens
de dienst een collecte of zoals ook gezegd wordt,
een offer wordt opgehaald. In de 12e eeuw is dit een
algemeen gebruik. Vanuit het bewustzijn dat dit geld
ook bestemd was voor het ‘onderhoud der geestelijken’,
ontstond de situatie dat de collectanten de geestelijken
oversloegen. Een ieder geeft dan naar draagkracht. De
mensen worden door het Woord aangespoord om vrijwillig en met blijdschap te geven. In de Bijbel in Gewone
Taal staat het als volgt: “Denk eraan: iemand die weinig
zaait, zal weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal veel
oogsten. Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel
hij wil geven. Je moet van harte geven en niet omdat
het verplicht is. Want God houdt van mensen die met
vreugde geven.” De Heer Jezus bevestigde tijdens Zijn
aardse bediening de belangrijkheid van het geven. Maar
ook dat iedereen naar draagkracht dient te geven, in de
belangrijke dienst van de offerande.
Verbonden
‘Draagt uw gaven Hem aan’ zingt Psalm 96,8. In het
aandragen en bereiden van de gaven komt ons dagelijks leven, licht en donker, blijdschap en verdriet, in de
liturgie in beeld, en wordt het verbonden met het leven
van Christus. In zijn spoor hebben wij het onze te geven.

Gabriël actueel

Wat is voor ú van waarde
in uw geloofskern?
Actie Kerkbalans 2020
Tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken in Nederland mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers
zamelen landelijk geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies krijgen geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, de koffie, maar ook het personeel en missionaire
en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële
bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde
voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’
is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Actie Kerkbalans gaat over geven. ‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het
appél dat we doen. Maar waarom geeft u eigenlijk? Hoe
duidelijker u dat weet, hoe logischer het ook is om aan
Kerkbalans bij te dragen. U geeft immers met overtuiging voor datgene waar u met uw hart om geeft.

Inspiratie in de kerk
Zingeving. Dat is voor René (55) een belangrijke drijfveer om naar de kerk te gaan. “Je moet het leven zelf
betekenis geven en voor mij is dat het zorgen voor elkaar. We zijn hier op aarde niet alleen voor onszelf, maar
ook voor de ander. Dat omzien naar elkaar, dat vind ik
het belangrijkste van het samen kerk‐zijn.”
Jongeren en de toekomst
René vindt het belangrijk dat de oude verhalen blijven
klinken in de kerk, maar beseft ook dat jongeren op een
andere manier kunnen zoeken naar spiritualiteit en
zingeving. “Ik vraag me wel eens af hoe je jonge
mensen kunt verbinden en inspireren tot omzien naar
elkaar? Ik weet dat er over dergelijke vragen in de parochie wordt nagedacht.”
Open kerk
“De parochie wil graag een open kerk zijn”, vertelt René,
“letterlijk zelfs, want nu zijn de kerkgebouwen heel vaak
dicht. Het zou zo mooi zijn als mensen altijd in de kerk
terecht konden voor bezinning, het branden van een
kaarsje, of een goed gesprek.”
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Geborgenheid
René: “Die openheid, dat accepteren van de ander, dat is
waarom ik in de kerk blijf komen en zo’n plek wens ik
iedereen toe. Een gemeenschap waar je geborgenheid
vindt, waar je mensen ontmoet waar je op kunt bouwen.
Dat is zo waardevol! Het omzien naar elkaar, dát is voor
mij wat een kerk tot een prachtige gemeenschap maakt.”

Waar het in het leven om gaat
Petra Hulman (54) beleeft haar geloof vooral in de kerk,
waar ze samen met anderen kan zingen, bidden en
luisteren naar een mooie overweging. “Dan besef ik weer
waar het om gaat in het leven. Zonder de kerk zou ik die
verdieping missen.”
Petra is met het geloof opgegroeid in een traditioneel
katholiek gezin. “We gingen elke zondag naar de kerk
en we baden voor en na het eten. Dat was heel gewoon
in het dorp waar wij woonden. Iedereen ging naar de
kerk en alle kinderen gingen naar de RoomsKatholieke
school. Het geloof en de kerk hoorden bij het leven. De
ontkerkelijking was bij ons nog niet doorgedrongen.”
Middelbare school
Op de middelbare school kwam Petra ook in aanraking
met (katholieke) kinderen die niet naar de kerk gingen.
Tegen hen durfde ze niet te zeggen dat zij zelfs élke
week ging. Maar het wel of niet naar de kerk gaan kwam
thuis domweg niet aan de orde, dus is Petra altijd blijven
gaan. “Ik zong in een koor en was lector; voor mij had het
een functie dat ik naar de kerk ging, maar ik beleefde er
lang niet altijd wat aan.”

“Pas de laatste jaren heeft de kerk voor mij echt
meerwaarde gekregen”
“Mijn man komt uit eenzelfde soort gezin als ik. We
beleven het geloof samen door naar de kerk te gaan en
door als actieve vrijwilligers bij onze parochie betrokken
te zijn. We geloven in God, dat Hij bestaat en dat Hij ons
hoort. Dat uit zich vooral in dankbaarheid, voor al het
goede dat ons overkomt. We zeggen vaak tegen elkaar
dat er enorm veel is om dankbaar voor te zijn.”

Kinderen hebben een speciale plek
“In mijn parochie mag je zijn zoals je bent. Dat geldt voor
mijzelf, maar ook voor de kinderen. Ik vind het mooi om
te zien hoe ook zij een plek hebben in onze kerk.” Zegt
Rianne van de Beek (30).

Verdieping
“Veel overwegingen in onze kerk sluiten aan bij de actualiteit. Je wordt erop gewezen wat je gelukkig maakt in
het leven. Dat dat niet materiële zaken zijn of vakanties,
maar voor elkaar zorgen en omzien naar elkaar. Delen
van wat je hebt maakt je blij en dankbaar. Het is goed
om dat in de kerk steeds weer te horen, zodat je beseft
waar het om gaat in het leven. Zonder de kerk zou ik die
verdieping missen.”
“Laatst ging de overweging over de tekst dat een rijke
het Koninkrijk van God niet binnenkomt als hij niet al
zijn bezittingen weggeeft. Jezus vergelijkt dat met een
kameel die niet door het oog van een naald kan. De
voorganger vertelde dat daarmee een heel nauw poortje
in Jeruzalem werd bedoeld, waar een kameel alleen zonder bepakking maar ternauwernood door kan. Je moet
dus je ballast afwerpen om het Koninkrijk binnen te kunnen. Ik had die uitleg nog nooit gehoord. We praten dan
na over wat er met die bezittingen bedoeld wordt. Hoe
moet je dat zien? En wat is je ballast?”
“De warmte, de fijne sfeer, de saamhorigheid, het samen
beleven, dat kan ik niet uitleggen, dat moet je ervaren”
Zingen verbindt
“In mijn kerk zing ik in een koor en ik dirigeer een ander
kerkkoor. Zingen verbindt mensen. Samen zingen geeft
een saamhorigheidsgevoel. Het luistert de viering op en
het vult de teksten en gebeden aan. En als dat allemaal
bij elkaar past, de teksten en de muziek, dan geniet ik
daar enorm van. Het tilt mij op en geeft mij energie.”
Thuiskomen
Petra: “De kerk is voor mij een fijne plaats waar ik gelijkgestemden ontmoet. Bij wie je je thuis voelt omdat je
hetzelfde deelt. Dat geeft een gevoel van verbinding,
van thuiskomen. In de kerk ben je niet alleen. Je bent
samen, want je beleeft het samen. Het is een warm nest.
Na afloop van een viering drinken we altijd samen koffie
en dan praten we over wat we gehoord, gezongen en
gebeden hebben. Thuis praten mijn man en ik ook vaak
nog even na.”
“Nee, ik zou de kerk niet kunnen missen, maar als ik aan
iemand zou moeten uitleggen waarom de kerk voor mij
zo belangrijk is, dan zou ik dat niet met woorden kunnen
omschrijven: je moet het voelen! De warmte, de fijne
sfeer, de saamhorigheid, het samen beleven, dat kan ik
niet uitleggen, dat moet je ervaren.”

Kinderen een speciale plek
Voor kinderen is er alle ruimte in de parochie. “Onze kerk
wil kinderen laten voelen dat ze erbij horen. Daarom beginnen en eindigen we de mis samen met alle anderen
in de kerk.” Tijdens de overweging hebben de kinderen
hun eigen ‘kinderkerk’. Maar ook al gaan ze even uit de
viering, ze blijven onderdeel van het geheel.
‘Wees als een kind’
“Ik vind het belangrijk om kinderen mee te geven dat ze
geliefd zijn. Laatst hebben we het gehad over het thema
‘Wees als een kind’. Zo stonden we stil bij een Bijbelverhaal in Marcus waarin apostelen kibbelen over wie de
belangrijkste is. Jezus roept een kind bij zich en zegt dat
de belangrijkste in het Koninkrijk niet degene is met de
meeste macht of kennis, maar wie is als dat jongetje. Als
de kinderen dan aan het eind van de kinderkerk weten te vertellen dat de pastoor niet de belangrijkste is,
dan weet je dat er iets is blijven hangen.” Rianne snapt
waarom Jezus een kind tot voorbeeld stelt: “Ik vind
het mooi hoe open en eerlijk ze in de wereld staan. Ze
durven dingen te vragen. Ze leven bij de dag. Ze nemen
het leven zoals het komt. Ik denk dat we veel van hen
kunnen leren.”
“We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld”
De kinderen, maar ook de volwassenen, mogen er zijn in
de parochie. Rianne: “Die onvoorwaardelijke acceptatie
is ontzettend waardevol. Ieder mens en ieder kind is
geliefd. Zonder voorwaarden. Ook als je anders denkt of
anders bent, mag je er zijn. We zijn allemaal geschapen
naar Gods beeld. En voor mij is het belangrijk dat de kerk
een plek is waar de kinderen echt meetellen. Daarom
geef ik om mijn kerk.”
Wat is voor u waardevol in de kerk?
Tekst: Team Actie Kerkbalans. Foto’s: Ramon Mangold.
De Gabriël • Nr. 1 - 2020
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Gabriël actueel

Insteken, bezorgen en ophalen
Veel vrijwilligers actief voor Actie Kerkbalans
Het is de eerste eeuw na Christus. Geen e-mail, geen PayPal, geen IBAN, geen internetbankieren, geen bank.
De gemeente in Jeruzalem zit in financiële nood en vraagt hulp aan collega-gemeenten. Paulus helpt een handje
mee door mensen op pad te sturen, brieven te schrijven en ik ga ervan uit dat hij zelf ook een duit in het zakje
gedaan heeft. Na een jaar (een jáár!) gaat hij eens polsen hoe het ermee staat.
die eerste eeuw, maar wel sinds het begin van de Actie
Kerkbalans in de toenmalige Emmausparochie (Lengel) en de Pancratiusparochie (’s-Heerenberg). En dat
is inmiddels een hele tijd. De Actie Kerkbalans bestaat
landelijk vanaf 1973, in eerder genoemde parochies begon het vanaf de eindjaren ’70 en beginjaren ’80 vorm
te krijgen.
Hanneke: “De toenmalige pastoor Ramaekers was daar
wel fanatiek mee. Hij was er sowieso wel goed in om
parochianen actief te betrekken. Door zijn enthousiasme en zijn bevlogenheid om parochianen meer in een
nieuwe vorm van kerk-zijn te betrekken ontstond er een
levendige parochie. En dat had ook zijn uitwerking op
de Actie Kerkbalans.”
Gerard: “Wij waren destijds al actief als vrijwilliger voor
de kerk en dit deed je er gewoon bij. Naast ons werk
brachten we dan in de periode wanneer de Actie Kerkbalans liep ongeveer 3.600 brieven rond met ongeveer
4-5 personen. Voordeel wat we toen wel hadden was dat
je vrijwel huis-aan-huis kon bezorgen.” Herman Bruggeman is in ’s-Heerenberg min of meer coördinator van
de Actie Kerkbalans. “Het aantal vrijwilligers dat nu met
de Actie Kerkbalans hier in ’s-Heerenberg en in Lengel
betrokken is bedraagt 56. Een heel verschil met de 5 die
dat in het begin deden.”
De Actie Kerkbalans op zich is in al die jaren niet veel
veranderd. Een periode van 14 dagen waarin de brieven werden weggebracht en weer opgehaald, maar
de voorbereiding en de verwerking achteraf duurde
uiteraard veel langer. Hanneke: “De verwerking van al
die gegevens was echt wel veel werk. Dat ging allemaal
op kaarten waarop elk jaar werd bijgehouden hoeveel
iemand aan de Actie bijdroeg. Een heel verschil met hoe
het nu gaat.” Herman vult aan: “De looplijsten werden
altijd netjes getypt en vanaf 1987 konden we voor het
eerst de computer ook gaan gebruiken.”

I

nmiddels is het de eenentwintigste eeuw na
Christus en zit ik in ‘s-Heerenberg als redactielid om
de tafel met een aantal mensen die in deze tijd op
pad gaan om een financiële bijdrage voor de kerk
te vragen. Hanneke Berendsen-Werner, Gerard Dammers en Herman Bruggeman zijn vrijwilligers van het
eerste uur die zich hiermee bezig houden. Nee, niet van
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Gerard: “Wel mooi dat de Actie op zich ongewijzigd is
gebleven. Elk jaar vaste prik dat we twee weken in januari aan de slag gaan. Het wegbrengen en ophalen van
de enveloppen is ook nog hetzelfde. Vroeger kwam het
nog wel eens voor dat je bij het ophalen twee enveloppen kreeg; eentje voor de Actie Kerkbalans en daarnaast
eentje voor de pastoor.” Herman: “Bij ons worden er nog
veel enveloppen opgehaald, maar in de parochie H.
Gabriël zijn er ook geloofskernen waar mensen wordt
gevraagd de enveloppen bij het lokale secretariaat af te
geven. Een keuze die logisch is bijvoorbeeld bij geloofs-

kernen met grote buitengebieden of met minder vrijwilligers die kunnen helpen bij de Actie Kerkbalans.”
In ’s-Heerenberg en Lengel is het aantal huizen dat
een envelop krijgt sinds de beginperiode behoorlijk
gekrompen. Toen was bijna iedereen nog lid van de
katholieke kerk. Van de 3.600 adressen die eind jaren ’70
nog betrokken waren zijn er nu nog zo’n 1.300 over.
Herman: “Tot 2013 regelden Lengel en ‘s-Heerenberg
ieder nog zelf hun Actie Kerkbalans. Sinds 2014 hebben
we dat samengevoegd, net zoals de geloofskernen ook
zijn samengevoegd. En nu hebben we een groep van 56
vrijwilligers die hier de Actie verzorgen. We hebben de
mensen die helpen met het insteken van de brieven in
de enveloppen (14 mensen), 20 bezorgers en 29 lopers.
Het verschil tussen die laatste twee zit in het feit dat de
lopers zowel de enveloppen brengen als ophalen en
dat de bezorgers alleen brengen. En wij zijn er ook echt
content mee dat we in deze totale groep vrijwilligers
circa 15 jongeren (< 55 jaar) hebben. Dat is fijn om mee
samen te werken en dat doet ons goed.

Gerard: “Dat is inderdaad fijn. Het zijn niet altijd mensen
die je ook altijd in de kerk ziet zitten, maar dat hoeft ook
niet. Ze zijn kerkbetrokken en dat is waardevol. Bovendien komen we via hen ook weer in contact met andere
‘jongeren’.
Inmiddels is de Actie weer volop bezig. De brieven zijn
ingestoken en bezorgd en het ophalen zal binnenkort
beginnen. De bijdrage van Hanneke, Gerard en Herman
aan deze landelijke campagne zit er wat dat betreft dan
ook bijna weer op. Hanneke: “Je merkt dat het een uitdaging blijft om mensen te stimuleren wat te geven aan
de kerk. Wat dat betreft zou meer landelijke aandacht
wel welkom zijn. Want ook voor deze Actie geldt dat je
met communicatie op de gevoelens van de mensen kan
inspelen. En daar liften wij dan weer graag op mee.”
Binnen de parochie H. Gabriël zijn er vele vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten voor de Actie Kerkbalans.
Heeft u de brief van de Actie Kerkbalans al ontvangen?

Begroting
2020
Bij een uitgave van De Gabriël
waarin financiën een rol spelen,
hoort ook onze begroting over
2020 een plek te krijgen. Hieronder
ziet u de begroting over het boekjaar 2020 zoals het parochiebestuur
van de H. Gabriël deze heeft vastgesteld. Tevens is de begroting van
2018 opgenomen met daarnaast de
werkelijke cijfers over het boekjaar
2018. Indien u vragen heeft over
deze begroting of u wilt een
toelichting dan kunt u contact
opnemen met ons secretariaat via
secretariaat@parochiegabriel.nl.
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Kerk en samenleving

Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam
Werken aan je toekomst
Dit jaar collecteren we tijdens de Vasten voor een project in Vietnam samen met de St. Willibrordusparochie in
Zevenaar. Pastoor Thanh, pastoor in onze buurparochie en zelf afkomstig uit Vietnam, vertelt over het project.
Ook zal hij in het weekend van 13 en 14 maart aanstaande voorgaan in drie vieringen in onze kerken. Dan zal
hij vertellen over zijn ervaringen in Vietnam.
Van de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie mag de
parochie St. Willibrordus dit jaar campagne voeren voor
een zogenaamd Eigen Doel Project: een project om gehandicaptenzorg in Vietnam te verbeteren. Ook wij als
parochie H. Gabriël nemen deel aan dit project. De Vastenactie vult de gezamenlijke actieopbrengst aan met
een subsidie van 50%. Het geheel komt ten goede aan
gehandicapten en allerarmsten in Vietnam. De redactie
van het parochieblad van de St. Willibrordsparochie
legt enkele vragen voor aan twee personen die nauw
betrokken zijn bij het project: pastoor Thanh, die het
contact onderhoudt met het gehandicaptencentrum in
Vietnam en zuster Anna Ngoan die het centrum in Hanoi
Vietnam aanstuurt.

Wat is Agent Orange?
“Tijdens de Vietnamoorlog sproeide het Amerikaanse leger van 1962 tot 1971 meer dan tachtig miljoen liter van
dit ontbladeringsmiddel over Vietnamese bossen. Ze
wilden daarmee voorkomen dat het Noord-Vietnamese
leger en de Vietcong zich schuil konden houden. Deze
middelen bestonden uit een mix van chemische stoffen.
De meest gebruikte was Agent Orange, genoemd naar
de oranje band op de vaten waarin het werd opgeslagen. Tussen de twee en vijf miljoen Vietnamezen in ongeveer twintigduizend dorpen werden direct getroffen
en besmet. Maar zelfs nu maakt het nog slachtoffers. Het
genetisch materiaal van mensen is veranderd, waardoor
er kinderen met misvormingen en handicaps worden
geboren.”
Hoe combineert u dit werk met uw parochiewerk?
“Ik besteed al mijn verlofdagen hieraan. Het is vrijwilligerswerk. Ik vind dit absoluut niet erg. Sterker nog: het
geeft me heel veel voldoening en energie! De slechte
situatie van meervoudig gehandicapten in de thuissituatie en de moeilijke omstandigheden waarin de zusters
op een zo goed mogelijke manier voor hun bewoners
zorgen, heeft mij geraakt. Zij leven 24 uur per dag als
één grote familie met deze mensen. Het betekent veel
voor mij om een stem te mogen geven aan de stemlozen.”

PASTOOR THANH TA (1971)
Hoe bent u betrokken geraakt bij dit gehandicaptenproject in uw geboorteland?
“Via via bezocht ik in 2017 een gehandicaptencentrum
van de zusters. Ik was erg onder de indruk van hun inzet.
Ze werken onder moeilijke omstandigheden. Wat mij
nog het meest raakte, waren de verhalen van en over
de gehandicapten. In het voorjaar van 2018 begeleidde
ik twee personen van Missio Duitsland. Zij wilden een
reportage maken over slachtoffers van Agent Orange.
Vorig jaar begeleidde ik tot twee maal toe een delegatie
van Buurtzorg Nederland. Deze zorgorganisatie heeft
begin november 2019 een medische en verpleegkundige training gegeven rond het thema Wondzorg. De
goede samenwerking die uit deze contacten is voortgevloeid, bevestigt het gegroeide wederzijdse vertrouwen
en de openheid en oprechte wil tot professionalisering
van de zusters.”
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Wanneer is dit Eigen Doel Project voor u een succes?
“Ik hoop dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het
verbeteren van de zorg aan gehandicapten door de
zusters in Vietnam. Ik ben heel blij dat onze buurparochie H. Gabriël uit Didam ook deelneemt. Het is echt een
gezamenlijk project! Ik hoop dus, dat dit project verbondenheid creëert: verbondenheid tussen ons hier en
de mensen in Vietnam, én verbondenheid binnen én
tussen de parochies. De contacten en voorbereidingen
tot nu toe zijn erg motiverend. Mijn vertrouwen is groot,
evenals mijn enthousiasme.”
Wilt u dit project ondersteunen? Geef dan het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw secretariaat.
of stort uw bijdrage op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v.
Vastenaktie, Den Haag. Projectnr. 401399
Meer informatie vindt u op: https://www.vastenactie.nl/
nl/vastenactie2020/watdoetvastenactie
M.O.V (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
Parochie H. Gabriël

Vooraankondiging Veertigdagenkalender 2020
De parochies Sint Willibrordus en H. Gabriël brengen
samen, op initiatief van pastoor Thanh, een Veertigdagenkalender uit. De kalender start dit jaar op 26
februari, Aswoensdag, en loopt tot Pasen. Het motto
van de kalender is: 40 dagen God zoeken en vinden.
Geef de slachtoffers van Agent Orange in Vietnam
een stem. De kalender staat in het teken van ons
Vietnamproject. Naast Bijbelcitaten, bezinnende
teksten en informatie over de activiteiten, geven
wij u achtergrondinformatie over het project en de
geschiedenis en cultuur van Vietnam. Deze kalender
ligt vanaf medio februari achter in de kerken van
beide parochies. Kerkgangers en andere belangstellenden kunnen de kalender gratis meenemen.

Vastenwandeltocht
De MOV groep van de parochie Gabriël organiseert
op zaterdag 29 februari a.s. een vastenwandeltocht
van ongeveer 10 km door de Montferlandse bossen.
De deelnemers starten om 13.30 uur bij de St. Oswalduskerk in Zeddam. Tijdens deze wandeling zal
ontmoeting en gesprek centraal staan. Tevens wordt
gemediteerd over de vastentijd. Na de wandeling keren de deelnemers terug naar Zeddam voor een kop
koffie/thee. De wandeling eindigt met een vesperviering in bovengenoemde kerk. Loopt u ook mee?
Neem dan contact op met het Centraal Secretariaat
en zij zullen uw deelname doorgeven.
Vastenmaaltijden
In de Veertigdagentijd houden we één keer per
week een vastenmaaltijd met een Vietnamees (boeddhistisch) karakter: witte rijst met tofoe. Tijdens de
maaltijd zal pastoor Thanh aan de hand van een PowerPoint-presentatie meer vertellen over het Eigen
Doel project. De Veertigdagentijd nodigt u uit om
wat soberder te leven: wat minder eten en drinken,
wat meer aandacht voor anderen, wat minder de
auto gebruiken bijvoorbeeld. Het geld dat u hiermee
bespaart, zou een mooie bestemming vinden in het
Vietnam-project. U bent van harte welkom om bij de
volgende maaltijden aan te schuiven. Meldt u aan bij
het Centraal Secretariaat en zij zorgen dat de locatie
van uw keuze geïnformeerd wordt.
• Woensdag 4 maart van 17.30 tot 19.30 uur
Parochiecentrum Duiven
• Woensdag 11 maart van 17.30 tot 19.30 uur
Parochiecentrum Lobith
• Dinsdag 17 maart van 18.00 tot 19.30 uur
Parochiecentrum Didam (H. Gabriël)
• Donderdag 26 maart van 17.30 tot 19.30 uur
Koffieruimte Giesbeek
• Donderdag 2 april van 17.30 tot 19.30 uur
Atrium kerk Doesburg
• Dinsdag 7 april van 17.30 tot 19.30 uur
Parochiecentrum Zevenaar
Steun ons project!
Alle genoemde activiteiten zijn gratis. De pastorale
teams van de beide parochies hopen dat er meer
verbinding ontstaat door ons samen in te spannen
voor het goede doel. De opbrengst van giften en
collectes komen geheel ten goede aan gehandicapten en allerarmsten in Vietnam. Het totaal aan
gelden wordt door de organisatie van de Vastenactie
met 50% aangevuld! U kunt uw gift overmaken aan
Parochie Sint Willibrordus NL31 RABO 0156 0462 10
o.v.v. VIETNAM. Voor rechtstreeks overmaken aan
Vastenactie: NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v.
Projectnummer 401399
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 1 en
zondag 2 februari

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
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
J. Jansen
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
Oswalduskoor
Dameskoor Martinus
Martinuskoor
				
Beek/Loerbeek
				 Zondag 11:00 uur
				Terugkomviering
				dopelingen
				Gebedsviering
				T. Reuling
							
Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag 7 februari
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding
Nieuw Wehl
Zaterdag 8 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur		
Zondag 11:00 uur
zondag 9 februari
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Carnaval
J. Jansen
B. Aarsen en
J. Jansen
B. Aarsen en
J. Jansen
Pancratiuskoor
G. Hendriksen
Oswalduskoor
G. Hendriksen
Martinuskoor
Gebedsviering
		 Antonius van 		
Dameskoor Martinus
Beek/Loerbeek
T. Reuling
		 Paduakoor			
Cantare per Dio
			
Vrijdag
18:49
uur
Vrijdag 14 februari			
Carnaval
Communieviering
L. Feijen
Gelegenheidskoor
Nieuw-Dijk
Zaterdag 15 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
zondag 16 februari
Eucharistieviering
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
B. Aarsen en
J. Jansen		
J. Jansen
J. Jansen				
Carnaval
G. Hendriksen
Cantare per Dio		
Different Generartions Martinuskoor
G. van der Ploeg
Latijns-				
Beek/Loerbeek
Gelegenheidskoor
Gregoriaanskoor

Zaterdag 22 en
Zondag 23 februari

Zaterdag 09:30 uur
Zaterdag 19:00 uur
Carnaval
Eucharistieviering
Eucharistieviering
H. Hendriksen
J. Jansen
Cantare per Dio
Gelegenheidskoor		

Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharsitieviering
Eucharistieviering
B. Aarsen
J. Jansen
Martinuskoor
Different Generations
Beek/Loerbeek		

Zondag 10:30 uur
Carnaval
Gebedsviering
L. Feijen
Gelegenheidskoor

Loil
Zondag 09:30 uur
Gebedsviering
Carnaval
B. Aarsen
Gelegenheidskoor
Stokkum
Zondag 10:30 uur
Carnaval
Gebedsviering
T. Reuling
Oswalduskoor

Woensdag 19:00 uur
Woensdag 19:00 uur Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling H. Hendriksen en
J. Jansen en
Oswalduskoor
L. Feijen
G. Hendriksen
Latijns Gregoriaanskoor
Cantare per Dio
Zaterdag 29 febr. en Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur		Zaterdag 15:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 1 maart
Eucharistieviering
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vastenwandeling
J. Jansen
B. Aarsen en L. Feijen		Vesperviering
J. Jansen
J. Jansen
Pancratiuskoor
Antonius van		L. Feijen
Cantare per Dio
Martinuskoor
		 Paduakoor			Beek/Loerbeek
Oswalduskoor
			
			Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
B. Aarsen en L. Feijen
			Oswalduskoor		
				
Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag
Heilig uur met
6 maart				
		
eucharistische
aanbidding
Zaterdag 7 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 8 maart
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Familieviering
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
J. Jansen
J. Jansen
Eucharistieviering
H. Hendriksen en		
T. Reuling
Dameskoor Martinus Oswalduskoor
B. Aarsen
T. Reuling
Pancratiuskoor
		 Kinderkoor SamSam
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
Woensdag 26 febr.
Aswoensdag

Zaterdag 14 en
zondag 15 maart

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Pastoor Thanh Ta en
J. Jansen
B. Aarsen
L. Feijen
Cantare per Dio
Weerklank
Pancratiuskoor
		
				
Woensdag 19 maart
Hoogfeest St. Jozef

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Pastoor Thanh Ta en
L. Feijen
Ant. van Paduakoor
Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Pastoraal team
Samenzang

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
Pastoor Thanh Ta en
L. Feijen
Different Generations

Zaterdag 21 en
zondag 22 maart

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
H. Hendriksen en
J. Jansen
J. Jansen
H. Hendriksen en
B. Aarsen en
T. Reuling
Cantare per Dio
Oswalduskoor
T. Reuling
T. Reuling
Dameskoor Martinus			
Middenkoor Doesburg Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
Woensdag 19:00 uur
Woensdag 25 maart
Eucharistieviering
Hoogfeest AankonPastoraal team
diging van de Heer
Samenzang
Zaterdag 28 en
zondag 29 maart

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen en
Pancratiuskoor
G. Hendriksen
		 Martinuskoor
		 Beek/Loerbeek

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
G. Hendriksen
Dameskoor Martinus

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
One More Voice

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Oswalduskoor

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 zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving,
vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven.
In de vorige De Gabriël heb ik geschreven dat de commissieleden bij de werkgroepen aan komen schuiven
en dat er eerste positieve terugkoppelingen zijn. Misschien denkt u, nou we hebben nog niemand gezien.
Dat kan, de commissieleden kunnen natuurlijk niet in
een korte tijd overal zijn geweest. En niet alle werkgroepen komen geregeld bij elkaar. Wij streven er zeker naar
om in contact te komen met jullie allen.

gabriel.nl. Samen kunnen we dan de lijsten compleet
maken en de lijntjes kort houden met elkaar.
Voor de komende periode gaan we aan het werk om
ontmoetingen met werkgroepen mogelijk te maken.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Oproep aan alle werkgroepen
Er is inmiddels een mail uitgegaan via het secretariaat
van de parochie met de vraag of de contactpersonen
die wij in beeld hebben kloppen. Het kan zijn dat die
mail niet bij jullie is aangekomen, geef dan alsnog de
naam, telefoonnummer door aan het secretariaat ter
attentie van Petra Amting via secretariaat@parochie-

Gabriël Workshop

Paaskaars maken
De kaarsen worden door pastoor Jurgen Jansen
direct aan het einde van de workshop gezegend.
In het kort:
Deze workshop gaat door bij minimaal 10 personen
(maximum is 25 personen)
Tijd:
1 bijeenkomst van 09.00 tot 12.00 uur
Prijs:
€ 15,- inclusief dompelkaars en koffie/thee
Locatie: Parochiecentrum H. Gabriël
Raadhuisstraat 1a Didam
Opgave kan via gabriel@parochiegabriel.nl of bij
Augustine van Ree, 06 - 300 94 182.
De parochie H. Gabriël organiseert regelmatig workshops onder de deskundige begeleiding van Ineke
van Geemen. Wilt u uw eigen Paaskaars maken?
Geef u dan op voor deze workshop op zaterdag 28
maart. Onder begeleiding van Ineke van Geemen
gaat u aan de slag met uw eigen kaars. Met sjablonen, steekvormen of uit de losse pols snijdt u
vormen uit de wasplaten, die vervolgens op de kaars
worden geplakt. Deze platen zijn er in allerlei kleuren passend bij het thema.
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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.
Kennismaking bestuur
In de vorige De Gabriël heeft u kunnen lezen dat er vier
nieuwe bestuursleden zijn. Op zaterdag 21 december
heeft het voltallige bestuur voor het eerst informeel bij
elkaar gezeten om nader kennis met elkaar te maken.
Met een kop koffie in de hand hebben we aan elkaar de
volgende twee vragen beantwoordt:
- Wie ben ik?
- Waarom heb ik ja gezegd tegen deze bestuursfunctie?
Het was een gemoedelijke ochtend!

Afscheid Mariakoor Didam
Op eerste kerstdag, woensdag 25 december, is op passende wijze afscheid genomen van het Mariakoor uit
Didam. Met respect en dankbaarheid kijken we naar hun
geschiedenis en bijbehorende verdiensten in de geloofskern van Didam. Ook mooi om te horen dat enkele
koorleden overwegen zich bij een ander koor in de parochie H. Gabriël aan te sluiten. Onder de berichten van de
geloofskern Didam vindt u een verslag van dit afscheid
van het Mariakoor zelf.

Rondom vrijwilligersfeesten
Vanaf komend jaar gaan we op een nieuwe wijze onze
vrijwilligers danken voor hun betrokkenheid en inzet. Op
deze wijze is het voor iedereen in de parochie gelijk georganiseerd. De vrijwilligers hebben hierover inmiddels een
of meerdere mails ontvangen.

Redactie De Gabriël
Het bestuur heeft in een zogenaamde ‘brainstormsessie’ een groot aantal namen op tafel gelegd die mogelijk
een bijdrage zouden kunnen leveren betreffende de
organisatie, de uitvoering én aan de inhoud van en aan
ons parochieblad. We hopen op een goede vangst; in
het nieuwe jaar zullen we hiervoor de beoogde mensen
gaan benaderen. Het zou mooi zijn als de redactie meer
draagvlak krijgt!

Vertrouwenspersoon
Ans Wanders, geloofskern Zeddam, is de nieuwe vertrouwenspersoon in onze parochie. In de volgende De Gabriël
zullen we haar aan u voorstellen en aangeven hoe zij
bereikt kan worden. We danken Ans alvast hartelijk voor
haar beschikbaarheid in deze bijzondere functie.
Koren Stokkum
U heeft in de vorige De Gabriël kunnen lezen dat het
gemengde koor uit Stokkum, Inter Nos, is gestopt. We zijn
ontzettend blij dat we voor de afscheidsvieringen en de
dorpsmomenten in Stokkum andere koren bereid hebben gevonden deze vieringen muzikaal te ondersteunen.
Dit betreft het Oswalduskoor uit Zeddam en het Pancratiuskoor uit ’s-Heerenberg. Indien zij niet in de gelegenheid
zijn, staan Cantare per Dio uit Wehl en het dameskoor
Martinus uit Didam en het Antonius van Paduakoor uit
Nieuw-Dijk in de reserveblokken. Fijn dat we dit zo voor
en met elkaar kunnen invullen. Wij zijn er dankbaar voor!
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Arbo- & Risico-inventarisatie
Het aartsbisdom Utrecht heeft het thema arbo en risico
meerdere keren onder de aandacht van de besturen van
haar parochies gebracht. Zo heeft u in een eerdere De
Gabriël een oproep kunnen lezen voor mensen die BHVer zijn. Daarnaast heeft (of zal) Tonnie Kuppens, bestuurslid gebouwen, een rondgang langs de vijf kerkgebouwen
maken met de vraag of er lokaal mensen zijn die beschikken over een EHBO diploma, of BHV-er zijn. Uiteraard is er
ook gekeken naar praktische zaken zoals deugdelijke en
goedgekeurde brandblussers en correct werkende verlichting van nooduitgangen om maar een paar voorbeelden te noemen. We onderkennen het belang hiervan.
Bestuur parochie H. Gabriël

Even voorstellen
U heeft kunnen lezen dat we een aantal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Als nieuwe penningmeester
is Eric Kessen per 1 januari tot het bestuur toegetreden. En in een uitgave van De Gabriël waarin we het met de
Actie Kerkbalans toch al over financiën hebben leek het ons op zijn plaats Eric zichzelf te laten voorstellen.
Toen mijn vrouw en ik ons in het afgelopen jaar in Wehl
vestigden wilden wij weer meer betrokken zijn bij de
kerk. Naast dat wij onze geloofsbeleving meer uiting
willen geven is dit ook een goede weg om de mensen in
onze nieuwe woonomgeving te leren kennen. Na de Hemelvaartviering in ’s-Heerenberg en de processie in Wehl
hebben wij al met diverse mensen gesproken, en waren
wij uitgenodigd om eens bij het koor te komen kijken.
Konden wij gelijk onze liefde voor muziek en zingen in
de praktijk brengen. En zo hebben wij ons aan het begin
van de zomer aangesloten bij het koor Cantare per Dio.
Op de Gabriëldag in september zongen wij dus ook mee
met het Gabriëlkoor. Aangezien we nog geen kennis
hadden gemaakt met de pastoor was de receptie na afloop een goed moment om pastoor Jansen even gedag
te zeggen en dat was een warm welkom. Niet alleen als
nieuwe parochianen, maar als het uitkwam ook in het
parochiebestuur. Zo kreeg ik bij de eerste kennismaking
met de pastoor al het vertrouwen om de nog openstaande vacature van penningmeester te vervullen.
Mijn naam is Eric Kessen en ik ben geboren en opgegroeid in de Zaanstreek, tot ik op mijn zestiende naar ’t
Gooi verhuisde. Mijn ouders kwamen uit deze regio en
om dichterbij onze familie en bij bos en heide te wonen
hebben zij destijds hiertoe gekozen. In Utrecht heb ik
mijn opleiding Management Economie en Recht afgerond en ik ben doctorandus geworden met de afronding
van mijn vervolgopleiding aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Mijn loopbaan ben ik begonnen als administrateur bij het Concertgebouw. Hier heb ik ook mijn
vrouw Jelena leren kennen. Wij zijn getrouwd in de
mooie St.-Nicolaas basiliek in Amsterdam. Om onze wens
naar meer ruimte en een rustiger woonomgeving in het
binnenland te vervullen hebben wij ons huis in Wehl
gekozen. En “Wat een heerlijk land” is dit! Wij genieten
volop en hebben geen moment spijt van onze verhuizing uit de randstad naar de mooie Achterhoek met zijn
rijke geschiedenis van twee landen en talrijke tradities
zoals het Midwinterhoorn blazen tijdens de Advent tot
en met Driekoningen, carbidschieten, het lopen met
een Palmpasenstok tijdens Palmpasen, de paasvuren,
de jaarlijkse Sacramentsprocessie, de schuttersfeesten,
en veelal het bijbehorende vendelen. Het is echt fijn om
hier te zijn en door de omgeving te fietsen, de geur van
het land te ruiken en bij helder weer de sterren te zien.
Ik kijk ernaar uit om in het parochiebestuur als penningmeester te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
onze parochie H. Gabriël en om u allen te leren kennen.
Dat wij samen, vanuit alle geloofskernen, in de parochie
bijeen komen en onze gemeenschap groot maken en
levend houden.
Hartelijke groeten,
Drs. Eric Kessen
De Gabriël • Nr. 1 - 2020
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Van uw
pastores
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uw
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Driekoningenviering
Op zondag 5 januari hebben we in de Martinuskerk in
Wehl ons eerste Gabriëlmoment van het jaar gevierd;
de Driekoningenviering. Een prachtig Gabriëlkoor van
ruim 70 mensen en een mooie belangstelling voor de
viering en de aansluitende nieuwjaarsreceptie. Een
mooi begin van het nieuwe kalenderjaar in de parochie
H. Gabriël. U ziet elders in deze De Gabriël een sfeerreportage.

Pastorale boeken
Sinds de zomer van 2019 kent de parochie één doopboek, één overlijdensboek en één huwelijksboek en
worden de vormelingen en de uitschrijvingen door één
persoon bijgehouden. Dit is, zoals eerder gecommuniceerd, Franc Cloïn uit de geloofskern Zeddam. Ook dit
is een proces van het zoeken naar het juist aanleveren
van de volledige gegevens. Maar ook hierin zijn we
aardig op weg.

Terugblikkend op Kerstmis 2019
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen zijn
content en kijken beiden zeer positief terug op de
vieringen in de kerstperiode. Mooie belangstelling uit
verschillende geloofskernen en een aandachtige sfeer
waren kenmerkend voor deze vieringen. Een mooi lichtpunt in onze liturgische kalender en een motivatie voor
de komende periode.

Bakkie troost
Het pastoraal team heeft besloten om ook het komend
jaar het initiatief ‘Bakkie Troost’ te blijven ondersteunen.
Er zijn twee momenten gepland; op 27 januari in het
parochiecentrum van de protestante kerk in Didam en
op 18 mei in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum
van onze parochie eveneens in Didam. Namens het pastoraal team zal pastoor Jansen bij beide bijeenkomsten
aanwezig zijn.

Rondom de goede week
In deze De Gabriël, leest u op pagina 19, de overweging
van het pastoraal team om de vieringen in de goede
week te centraliseren. De direct betrokken zijn hier eind
2019 al over ingelicht.
Uitvaartwacht
Diaken Theo Reuling heeft met de mensen van de
uitvaartwacht een ontmoeting gehad om het vernieuwde proces door te nemen en te evalueren. Hierbij
is stilgestaan bij bepaalde situaties die zich hebben
voorgedaan en hoe we daar in de toekomst beter mee
om kunnen gaan. Hier en daar is het proces dus aangepast. Zo blijven we met elkaar op zoek naar prettige en
functionele werkwijzen.
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Vastenactie 2020
Dit jaar zal de MOV van de parochie H. Gabriël rondom
de vastenactie samen gaan werken met onze buurparochie, de Sint Willibrordus parochie (Duiven / Zevenaar). Pastoor Thanh zal in het derde weekend van de
veertigdagentijd celebrant zijn, samen met diaken Leon
Feijen, in een aantal vieringen in onze parochie. In deze
De Gabriël leest u meer over zijn persoonlijke betrokkenheid bij het project dat in beide parochies tijdens de
vastenactie wordt ondersteunt.
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen

Gabriël actueel

Weten wat je viert

Lezing over de liturgie van de eucharistie
Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat
het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen.
De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven”
(Lumen Gentium, nr. 11).

V

elen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we
precies weten wat de priester en assistenten
doen en waarom. Juist door ons te verdiepen
in de achtergrond van de verschillende handelingen
en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische
viering en is de kans groter dat onze deelname aan de
eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor
zal het ook meer vrucht kunnen dragen.
Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd
op dinsdag 3 maart om 19.30 uur in de Gabriëlzaal van
het parochiecentrum in Didam te komen spreken over
de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de
priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als
zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming
van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de
verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent
diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingenraden.
Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast
de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel
toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in
2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied
van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie
op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

De Goede Week
In de parochie H. Gabriël

Het lijkt nog ‘ver weg’, de Goede Week in 2020. Toch
hebben betrokkenen er al mee van doen. Bijvoorbeeld
gezien het weekendrooster dat van 1 januari tot en met
1 september 2020 in de afgelopen tijd aan de orde is
geweest. Al enige jaren is binnen het pastoraal team nagedacht over de Goede Week in de parochie H. Gabriël.
We komen tot de conclusie dat de vieringen van Witte
Donderdag en de Goede Vrijdag steeds minder worden
bezocht. De mensen die er komen waarderen de sfeer
en de aandacht die er aan besteedt wordt, maar de
participatie loopt achteruit. Daarbij komt dat een aantal
priester-pastores hebben aangegeven dat het volledige
paastridiuüm voor hen te zwaar wordt. Daarom heeft
het pastoraal team de volgende beslissing genomen:
de avondviering van Witte Donderdag en Goede
Vrijdag vindt plaats in het eucharistisch centrum van Didam. Hierbij een overzicht van de vieringen vanaf 2020:

Witte Donderdag: eucharistisch centrum, Didam
Kruisweg Goede Vrijdag: Beek en Didam
Avondplechtigheden Goede Vrijdag: eucharistisch
centrum, Didam
Vuur-Water-Lichtviering: paasviering voor kinderen in
de kerk van Beek
Paaswake: structureel in de geloofskernen van Didam
en Wehl, in de geloofskernen van ’s-Heerenberg en
Zeddam roulerend (2020 paaswake in Zeddam)
Eerste paasdag: alle vijf kerklocaties
Tweede paasdag: Wehl en Didam
Met vriendelijke groet,
Pastoraal team van de parochie H. Gabriël
De Gabriël • Nr. 1 - 2020
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Kind en liturgie

Onderweg naar de communie
Misschien heeft u het al gehoord, wellicht heeft u het gelezen in De Gabriël, of bent u een van de ouders, een opa
en oma, of een buurman en buurvrouw. We zijn al onderweg naar onze eerste heilige communie. We hebben al
heel wat meegemaakt.
Adventsbijeenkomst
Aan het begin van de advent zijn we samengekomen.
Pastor Ben Aarsen en pastoor Jurgen Jansen hebben
samen met de mensen van de parochie in Didam ons
welkom geheten in de Mariakerk. We zijn begonnen in
de kerk. Een bijzonder plaats. Je komt er om te bidden,
om andere mensen die ook geloven te leren kennen.
Zo leren wij elkaar ook kennen onderweg naar onze
eerste heilige communie.
De meesten zijn gekomen. Onze ouders zijn bij pastor
Aarsen of pastoor Jansen gebleven om na te denken
over de advent of te horen waar gaat het in onze kerk,
in ons geloof nu eigenlijk over. Wij kregen eigenlijk ook
een les, over de kalender van de kerk. Er wordt over
veel nagedacht en voor gebeden. De ‘vip’ is Jezus zelf.
Wat Hij allemaal niet heeft meegemaakt. Mooie dingen
maar ook hele moeilijke. Dat is soms best ingewikkeld
maar ook mooi om te horen.
Op een later moment kwamen onze ouders zich bij ons
aansluiten om de kerstkrans samen te maken.
Pasen komt er aan
Op zaterdagavond 11 april, om 19.00 uur, gaan we in
de kerk van Beek op weg naar Pasen. In de vuur-water-

lichtviering. Vuur, water en licht hebben met pasen te
maken. Maar het gaat ook over dood en leven; over
Jezus die gestorven is en toch leeft. Hoe kan dat? Wie
zorgt daarvoor? Kan ik daarin geloven? Diaken Theo
Reuling zal het ons wel uitleggen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ouders en kinderen zijn allemaal welkom in Beek!
Papa’s en Mama’s nodig
Er zijn nu een aantal mensen die ons helpen. Deze
mensen weten waar we moeten zijn. Zij schrijven met
onze ouders, zij overleggen met de pastoor of met de
koster van de kerk. Ze doen best veel. Maar ze vinden
het ook leuk om te doen. Ze vinden het belangrijk. Maar
volgend jaar stoppen een aantal mensen.
We hebben nieuwe mensen nodig: iets voor jou?!
Vraag om informatie. Dat durf je toch wel? En wij, de
mensen van nu zullen het af toe vertellen en durven je
misschien wel te vragen of je volgend mee zou willen
helpen.
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie en
mijn collega in het pastoraat, diaken Theo Reuling.
Pastoor Jurgen Jansen

Weekend voor vormelingen
De vormelingen zijn onlangs een weekend op pad
geweest. Het navolgende is een verslag van een van
de vormelingen.
We verzamelden ons bij de kerk in Didam. Toen iedereen er was laadden we onze koffers in en vertrokken.
Na een kort tijdje kwamen we aan bij het huisje. We
moesten even wachten voordat we de sleutel voor het
huis kregen. Nadat we de sleutel kregen brachten we
onze spullen naar binnen en kregen een korte rondleiding. Ryan en ik gingen op een kamer en Hanna en de
begeleiders sliepen op een kamer. We pakten alle spullen uit en daarna gingen we een bijeenkomst houden.
Na de bijeenkomst gingen we lunchen. Na de lunch
wasten we onze borden af. Daarna hielden we nog
een bijeenkomst en maakte we onze kaarsen. Daarna
hadden we wat vrije tijd en speelde we uno. Na een
paar potjes gingen we buiten een spel spelen. In het
spel moest je de kegels van je tegenstanders omgooien
zonder een grotere kegel in het midden omgooien. Ik
en Hanna zaten in een team en Ryan en de begeleiders
zaten in het andere. Er was geen winnaar aangezien we
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stopten voordat we het potje konden afmaken. Daarna
gingen we nog een bijeenkomst houden waarin we
een kraalketting maakten. Toen we klaar waren ging
een van de begeleiders friet halen terwijl de rest van
ons weer uno gingen spelen. We gingen eten en daarna
speelde we panic tower. Ik heb verloren, ieder potje heb
ik verloren. Daarna gingen we met zijn allen de Grote
Vriendelijke Reus kijken. Daarna gingen we slapen. De
volgende dag hadden we ontbijt. Toen hadden we nog
een laatste bijeenkomst voordat we gingen inpakken
en we weer vertrokken.
Victor Gepkens

Pelgrimage

Op bedevaart met de parochie
De vrijwilligers van Caritas Banneux N.D van Bisdom
Utrecht Regio Gelderland Oost zijn al weer vol op voorbereidingen aan het treffen voor de komende Bedevaarten van het jaar 2020. Echter deze voorbereidingen
kunnen we niet doen zonder uw hulp. Om er een geslaagde bedevaart van te maken hebben de vrijwilligers
u als gast nodig.
Onze regio gaat dit jaar 3x naar Banneux. Te weten:
- 23 en 24 mei 2020 de 2-daagse
- 4 t/m 9 juni 2020
- 9 t/m 13 okt 2020
De bedevaart van 4 t/m 9 juni staat in het teken van het
70-jarig jubileum van Bisdom Utrecht naar Banneux.
Deze bedevaart zal dan ook een feestelijk tintje hebben. Deze bedevaart gaat Bisdom Utrecht alleen en
kunnen er 220 gasten mee.

Bij de 5-daagse bedevaarten is zorg aanwezig die u
waar mogelijk overal mee kan helpen; van persoonlijke
zorg tot vervoer per rolstoel. Mocht 5 dagen te lang zijn
dan is er de mogelijkheid om met de 2-daagse mee te
gaan. Echter met de 2-daagse is er geen persoonlijke
zorg aanwezig.
Heeft u interesse om met ons mee te gaan of wilt u
meer informatie neem dan (’s avonds ná 18.00 uur of
spreek het antwoordapparaat in) contact met ons op.
Dit kan bij Thea van Houten, tel.: 06 - 124 57 485 of thea.
vanhouten@outlook.com of Audrey van der Heijden,
tel.: 0316 - 53 37 30 of fheijden1968@kpnmail.nl
Wij hopen u graag te ontmoeten op een van de bedevaarten.

Jongerengroep Impulz

Impulz Kerstactiviteit 2019
Vrijdag 20 december hebben wij met een aantal jongeren gezellig gegeten; er was soep en pasta gemaakt en
als toetje aten we boerenyoghurt. Na het eten gingen
we samen kerststukjes maken. We mochten twee
stukjes maken: eentje voor thuis en eentje om weg te
geven. Er waren veel leuke spulletjes om een stukje
mee te maken: kerstballen, dennenappeltjes en veel
verschillende soorten kerstgroen. Op de achtergrond
klonk kerstmuziek. We spraken over onze favoriete
kerstnummers en aten tussendoor nog wat kerstkransjes. De stukjes waren erg mooi geworden en het was
een gezellige avond.
Fleur
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Nieuws uit de geloofskernen
Beek
Overleden
15 november
21 november
23 november
29 november
18 december
21 december

Jan de Ruiter
Dinie Jansen - Jansen
An van Boxem - Schepen
Joep Heijnst
Ria Roosendaal - Peters
Eef Span

69 jaar
88 jaar
87 jaar
101 jaar
76 jaar
86 jaar

Onderscheidingen
Op 10 december zijn er in Beek vier dames in het
bloemetje gezet. De dames Diny Leijting-Daals, Annie
Raben-Van den Dam, Willemien Neijenhuis-Rutjes en
Lies Sweers-Te Wilt maken deel uit van de Diaconale
Werkgroep Ouderen (DWO). De werkgroep is op 11 mei
1989 opgericht. Hun taak bestaat uit het jaarlijks bezoeken van parochianen die 80 jaar en ouder zijn in de
geloofskern Beek-Loerbeek en zij die in de verzorgingsen verpleeghuizen verblijven. Dit doen zij namens de
parochie H. Gabriël.
Met een open oog en luisterend oor en een bloemetje
geven ze oprechte aandacht aan deze 80-plussers. De
laatste jaren worden gemiddeld 150 personen per jaar
bezocht. De ouderen waarderen dit bezoek zeer. Omdat
deze 80-plussers, vaak als gevolg van hulpbehoevendheid, de kerk niet meer kunnen bezoeken, blijft op deze
manier hun band met de parochie in stand.
Mevrouw Leijting-Daals is als vrijwilliger lid van het
eerste uur; inmiddels dus al 30 jaar. Mevrouw RabenVan den Dam maakt al 28 jaar deel uit van de diaconale
werkgroep. En mevrouw Neijenhuis-Rutjes en mevrouw
Sweers-Te Wilt zijn de ‘jongste’ leden met respectievelijk
23 en 22 dienstjaren. Nu de dames qua leeftijd zelf ook
langzaam tot de doelgroep gaan behoren hebben zij
besloten er een punt achter te zetten.
De lengte van de lidmaatschapsperiode is aanleiding
om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Vandaar
dat ze onder ‘valse’ voorwendselen op maandagavond
naar de pastorie in Beek zijn gekomen om daar te
worden verrast met de Willibrordplaquette. Dit is de
bisdommelijke onderscheiding van het aartsbisdom
Utrecht voor mensen die betekenisvolle, meer dan
gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse.
In de volgende De Gabriël een interview met deze
dames.
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Braamt
Overleden - rectificatie
20 september Dinie Bisselink - Peters

78 jaar

Didam
Overleden
26 november
4 december
8 december
27 december
30 december

Theo Wolters
Lida de Lange - Stolwijk
Mies Bloem - Nijland
Gerda Heusingveld - Burgers
Dora Gies - Driessen

77 jaar
87 jaar
88 jaar
75 jaar
94 jaar

Kerstattenties ouderen
Zoals elk jaar kregen mensen van de geloofskern Didam
die 83 jaar en ouder zijn in de week voor kerst een
kerstbroodje. Op 18 december werden ’s morgens 264
broden door de bakkers gebracht en veranderde de
Gabriëlzaal in een logistiek centrum. Eerst werden door
Agnes en Ria de dozen voorzien van een kerstwens,
waarna Edith alle wijken kon gaan uittellen. ’s Middags
kwamen de 25 bezorgers naar de Gabriëlzaal waar ze
werden verwelkomt met koffie en een sneetje kerstbrood. Hierna gingen de meeste al meteen op pad
om de broodjes bij de mensen te brengen. Alle bezorgers hartelijk bedankt voor jullie inzet. De werkgroep
kerstattenties wenst iedereen een goed 2020.
Edith Berendsen

De laatste inzet van het Mariakoor
Op 1ste kerstdag tijdens de heilige mis van 11.00 uur
nam het Mariakoor voorgoed afscheid van de parochie
H. Gabriël. Aan het einde van de Kerstviering werden de
zangers en zangeressen naar voren geroepen en onder
applaus van de parochianen stelden ze zich op voor het
altaar. De koorleden kregen daar allen een roos, waarna
Xaf Hendriksen hen namens het parochiebestuur toesprak.
In 1960 werd het herenkoor opgericht. Nog één lid van
het eerste uur, Frans Welling, is actief bij de heren; bij
het dameskoor zingen Gerda Loeters en Toos Bolder al
vanaf de oprichting in 1965. Hendriksen prees het koor
voor hun jarenlange inzet. Hij memoreerde de tijden
dat het kerkkoor wel vier keer in de week zong bij rouwen trouwdiensten.
Het Mariakoor heeft ruim 60 jaar ten dienste gestaan
van de parochie. Alle leden zijn inmiddels op leeftijd
en in het afgelopen jaar overleden kort na elkaar zes
koorleden. Vandaar dat het koorbestuur, in overleg met
de koorleden en het parochiebestuur, besloot dat het
Mariakoor voor het laatst zou zingen op Kerstochtend
tijdens de viering. En zo kwam er een einde aan een
lange zangtraditie.
Het Mariakoor ontstond destijds door het samengaan
van het heren- en het dameskoor. Een goed besluit,
want die samenvoeging leidde tot een geweldig koor.
Een amateurkoor van hoge kwaliteit met prachtige
stemmen. De ondersteuning van de uitstekende organist Theo Peters en de vakkundige leiding van Anton
van Bergen stelden hen in staat om koorwerken van
onder meer Mozart, Haydn, Bruckner, Grentschnaninof
en vele andere componisten op hoog muzikaal niveau
uit te voeren. Na dirigent Anton van Bergen nam Trudy
Boelee het stokje over en bespeelde haar echtgenoot
Johan het orgel. Zo draaide het Mariakoor de afgelopen
jaren verder.
Tijdens het Ceciliafeest in november zei pastoor Jansen
tot het koor: “Jullie mogen met recht trots zijn, want jullie hebben jarenlang een geweldige prestatie geleverd
waarvoor de parochie jullie uitermate dankbaar is.”
Dat het koor 2019 gehaald heeft is een uitzonderlijke
prestatie die gezamenlijk kon worden geleverd door de
kwaliteit van de dirigenten, de organisten en de inzet
van de koorleden.
Wim Sueters, secretaris

Uitluiden jaar 2019
Traditiegetrouw hebben we in Didam het jaar afgesloten met een gezellige middag. Op maandagmiddag 30
december zijn de vrijwilligers die werkzaam zijn in en
rond het parochiecentrum gezellig bij elkaar geweest,
voor een kop koffie of thee en een glaasje met natuurlijk oliebollen. Pastoor Jansen bedankte iedereen voor
hun inzet het afgelopen jaar en wenste de groep een
goede jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar. Hij
hoopt iedereen in 2020 weer te ontmoeten.

Vieringen Meulenvelden
Elke 1ste donderdag van de maand om 15.30 uur.
- donderdag 6 februari, voorganger dominee Joop Mol
- donderdag 5 maart, voorganger pastoor Jurgen Jansen.
Iedereen is van harte welkom.

Vrijwilligersfeest
Het bestuur en pastoraal team van
de parochie H. Gabriël organiseert
op zaterdag 14 maart 2020 een
vrijwilligersfeest voor de geloofskernen Didam, Loil en
Nieuw-Dijk in de kerklocatie Didam. De avond begint om
19:00 uur met een gebedsviering in de Mariakerk. Na de
viering wordt de avond voortgezet in zalencentrum Jan
& Jan. Een uitnodiging hiervoor zult u in het nieuwe jaar
via de contactpersonen van uw werkgroep ontvangen.
Didam, Edith Berendsen
Loil, Toos Buiting
Nieuw-Dijk, Wilma Beursken
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’s-Heerenberg
Overleden
25 november Gerrit Ruks
98 jaar
28 november Gerrit Hebing
80 jaar
15 december Annie Boschker-Went
83 jaar
17 december Friedi Hageman-Schütters 84 jaar
18 december Theo Evers
71 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Mededelingen
Ontmoeting ná de viering
Ná de viering op zaterdag 1 februari 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.
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.
Opbrengst bloemenbusje
(13 nov. t/m. 3 jan. 2020)
St. Pancratiuskerk: € 34,10.
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.

d‘Olde Waskupen
De Carnavalsmis van de Olde Waskupen
wordt onder het motto „Allejeekes gèèf“
op zaterdag 22 februari om 09:30 uur
gevierd in de Pancratiuskerk.
De eucharistieviering wordt voorgegaan door pastoor
Jansen met medewerking van de Eternal Singers.
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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 1 februari 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020
hun verjaardag hopen te vieren:
G. Neijenhuis – 95
A. van Nispen-Nefkens - 94
O. Wiersema - 93
M. Meijer-Bisseling - 92
B. Vermaas - 91
W.Berendsen-Voortjes - 91
P. Medze - 91
M. Moorman - 90
M. de Bruin-Wassing - 89
M. te Boekhorst - 89
B. Sak - 89
M. Keurntjes - 88
M. Giesen–Berentsen - 88
J. Maandag–Giesen - 88
W. Lemaire - 87
J. Giesen-Zweers - 87
G. van den Ham - 86
W. Kortboyer-Kiewiet - 86
B. Mulder-van Schie -86
J. Limbeek-Keller -86
W. Wensink - 86
W. Kniest - 86
J. Bruil-Medze - 86
A. Bosch - 85
A. Besselink - 85
J. Eringfeld - 85
M. Goossen-Berendsen - 85
A.van Swaaij - 85
E. Stein-Lensen - 85
T. Wigman-Medze - 85
A. Entling - 85

W. Meijer - 85
C. Berentsen - 84
F. Wensink - 84
C. Jansen - 84
J. Peters - 84
C. Knippers-van Haag - 84
J. Giezenaar - 83
E. Hunting-Jansen - 83
G. Toonen - 83
A. Vreeburg - 82
D. Reneman - 82
G. Welting - 82
J. Berendsen - 82
W. Wensink-Winters – 81
D. Tousain-Otten - 81
M. Pattynama-Berndsen -81
H. Greven - 81
C. Dekkers-Wensink - 81
G. Welting-Wassink - 81
G. Booms - 81
J. Hermsen-Gerritsen - 81
B. Gunsing - 81
G. van Uum - 80
D. Schreur-Verstegen - 80
C. Ebben - 80
A. Damen - 80
B. Krauts-Roes - 80
H. Kracht - 80
J. Jansen-Agelink - 80
A. Kniest-van den Berg - 80
J. Moons - 80

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

Loil
Overleden
9 december

Anneke Peters-Rasing

93 jaar

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 zijn:
• dinsdag 18 februari - voorganger Ben Aarsen
• dinsdag 17 maart - voorganger Theo Reuling
Huisbezoek
Heeft u behoefte aan een bezoek van iemand van
het pastores team, 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.
Carnaval 2020
2020 is een bijzonder jaar voor veel dorpen in Montferland, zo ook in Loil. Afgelopen december is de kerk in
Loil door de parochie H. Gabriël officieel overgedragen
aan stichting ’t Hart van Loil. Voor de Loilse gemeenschap een mijlpaal, maar tevens een grote uitdaging.
In de toekomstplannen voor ’t Hart van Loil zal de kerk
onderdeel blijven van een multifunctioneel dorpshuis,
waarbij een nieuwe sporthal in de pastorietuin wordt
gerealiseerd. Door de tragische brand in oktober bij
Partycentrum Lara zijn de toekomstplannen voor onder
andere carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers in
een stroomversnelling gekomen. De kerk zal multifunctioneel worden ingericht, maar blijft zeker ook beschikbaar voor traditionele diensten zoals onze jaarlijkse
carnavalsmis.
Direct na de kerstviering op donderdag 19 december zijn vrijwilligers van de kerk begonnen met het
verwijderen van de oude kerkbanken. Inmiddels zijn
leden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers
druk bezig met maatregelen in de kerk om carnaval al
in februari daar te kunnen vieren. De kerk wordt met
respect multifunctioneel ingericht, op deze manier kan
het kerkgebouw ook voor de toekomst worden behouden. Met inzet van de vele vrijwilligers in Loil wordt de
komende periode iets bijzonders gerealiseerd, hiermee
bieden we voor zowel jong als oud een plekje in de
kerk. Bent u ook benieuwd? Kom dan zondag 16 februari naar de carnavalsmis die wordt georganiseerd door
carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers. Voor meer
informatie over de ontwikkelingen en activiteiten in de
kerk kunt u terecht op www.hartvanloil.nl.

Kerkbalans 2020
Vanaf 18 januari t/m 1 februari 2020 vindt er weer de
jaarlijks Actie Kerkbalans plaats. Voor iedereen is de
kerk op een andere manier van waarde. Parochies
krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben
kerken/geloofskernen een financiële bijdrage nodig
van hun leden. De enveloppen in Loil worden weer bij u
bezorgd door onze lopers. U wordt verzocht deze zelf in
te leveren op de pastorie te Loil of het parochiecentrum
te Didam. Graag zien we wel van een ieder een antwoord /reactie terug. Dit ook om beter inzicht te krijgen
wie er nog wel het parochieblad wil ontvangen in 2020
en om onze ledenadministratie op te schonen.
Werkgroep kerkbalans Loil/Didam
Overige vieringen 2020 Loil
De eerstvolgende vieringen die zijn vastgesteld en
bekend zijn:
• Zondag 16 februari 2020 om 9.30 uur Carnavalsviering
• Zondag 26 juli 2019 2020 om 9.00 uur schuttersmis
/sacramentsprocessie
• Zondag 2 november 2019 Allerzielen
Noteert u deze data alvast in uw agenda
Vrijwilligersfeest
Het bestuur en pastoraal team
van de parochie H. Gabriël organiseert op zaterdag 14 maart 2020 een vrijwilligersfeest
voor de geloofskernen Didam, Loil en Nieuw-Dijk in de
kerklocatie Didam. De avond begint om 19:00 uur met
een gebedsviering in de Mariakerk. Na de viering wordt
de avond voortgezet in zalencentrum Jan & Jan. Een
uitnodiging hiervoor zult u in het nieuwe jaar via de
contactpersonen van uw werkgroep ontvangen.
Didam, Edith Berendsen
Loil, Toos Buiting
Nieuw-Dijk, Wilma Beursken

Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers
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Nieuw-Dijk
Overleden
31 december Annie Derksen-Stinissen
31 december Frieda Verwaaijen-Weijers

79 jaar
83 jaar

Zaterdag 15 februari - Gezamenlijke viering in de kerk
Voorafgaand aan Carnaval wordt er op zaterdag 15
februari om 19.00 uur een kerkdienst gehouden. Deze
dienst staat in het teken van komend Carnaval. Prins
Theet 1e en Jeugdprinses Jasmijn, adjudanten en hofdames met de volledige Raad van 11, het bestuur en leden
van CV De 11jes zijn daarbij in verenigingskledij aanwezig om deze dienst bij te wonen. Wij zijn verheugd
eenieder hier te zien. Ook leuk voor kinderen van de
basisschool om verkleed te komen!

Dit jaar is het thema ‘In this heart’ en zijn het vooral liedjes over de liefde (of het gebrek hieraan) uit Engeland,
Wales, Ierland, Schotland, maar ook uit Noorwegen,
Zweden en Estland. De koorleden komen allen uit de
omgeving van Wehl en vinden het een uitdaging om
mooie vierstemmige vocale muziek te brengen. Dit jaar
zullen Yvonne Beeftink op piano en Geraldine Averesch
op fluit aan dit concert meewerken. Deze uitvoering
mag u niet missen, u bent van harte welkom!
Zondagmiddag 2 februari 2020 aanvang 15.00 uur
Kerk van OLV van Altijddurende Bijstand,
Nieuw Wehlseweg 18, Nieuw Wehl.
Vrije entree, ‘n gift wordt op prijs gesteld.

Data doordeweekse vieringen
woensdagmorgen 9.00u met koffiedrinken erna
• 12 en 26 februari
• 11 maart
Vrijwilligersfeest
Het bestuur en pastoraal team
van de parochie H. Gabriël organiseert op zaterdag 14 maart 2020
een vrijwilligersfeest voor de geloofskernen Didam, Loil
en Nieuw-Dijk in de kerklocatie Didam. De avond begint
om 19:00 uur met een gebedsviering in de Mariakerk.
Na de viering wordt de avond voortgezet in zalencentrum Jan & Jan. Een uitnodiging hiervoor zult u in het
nieuwe jaar via de contactpersonen van uw werkgroep
ontvangen.
Didam, Edith Berendsen
Loil, Toos Buiting
Nieuw-Dijk, Wilma Beursken

Nieuw Wehl
Overleden
28 november Annie van Raaij – Kraaijvanger 93 jaar
Dat zij de vrede van God mag ervaren
Projectkoor A Capella geeft concert
Projectkoor A Capella onder leiding van Ans Kolenbrander geeft ook dit jaar weer een concert in de kerk van
Nieuw Wehl.
Al enkele jaren zingt een -min of meer- vaste groep
zangers (11 dames en 7 heren) a capella in de Mariakerk
te Nieuw Wehl, meestal rond een bepaald thema.
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Carnaval
Op zondag 9 februari is om 11.00 uur de Carnavalsviering in de tent van de Mölledraejers/in onze kerk.
Voorganger is diaken Theo Reuling en de zang wordt
verzorgd door Cantare per Dio.
U kunt voor deze viering intenties opgeven op de vrijdagen 31 januari en 7 februari van 10.00 tot 11.00 uur bij
het parochiesecretariaat. De koffie staat dan ook klaar
(zie hieronder).
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. De pastorie is op de vrijdagen 7 februari en 6 maart open van 9.30 – 11.00 uur.
Schroom niet, voel je welkom en kom gezellig aan.
Vrijwilligers
Vriendelijk verzoek aan onze vrijwilligers om de sleutels van pastorie en Zoldertje, die niet meer gebruikt
worden, op het parochiesecretariaat in te leveren. Dit
kan persoonlijk tijdens bovenstaande openingstijden
of door de sleutel in een envelop mét jouw naam in de
brievenbus te doen.
Actie Kerkbalans
Deze week begint de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook al
is onze kerk verkocht, de pastorale zorg blijft voor de
mensen in Nieuw Wehl. Voor het toedienen van sacramenten, uitvaarten, processie, schuttersviering, Allerzielen, enz. willen team en vrijwilligers er zijn voor Nieuw
Wehl. Het maandelijkse kopje koffie in de pastorie hoort
daar ook bij! Daarom: van harte aanbevolen.

Wehl
Overleden
15 december Koosje van Riet-Wouters

87 jaar

Zeddam
Dank aan alle deelnemers van het KINDERKERSTFEEST
op 22 december!
Op 22 december was de uitvoering van ‘Pinkie Dinkie
en het kerstverhaal’. Bijna 50 kinderen hebben ervoor
gezorgd dat een bomvolle Oswalduskerk heeft kunnen
genieten van een prachtig kerstverhaal. Een verhaal
met een boodschap, die door de twee hoofdrolspelers
Pinkie Dinkie (Iris Rosendaal) en Marieke (Marleen van
Schriek) zo fantastisch werd neergezet. Dank aan alle
deelnemers van jeugdtoneel Dancin, het kinderkoor
Sam Sam, die zelfs hun medewerking verleenden bij de
uitvoering van ‘Stand by me’ van percussiegroep KNAP
XS. Dan niet te vergeten de ontroerende uitvoering van
‘Er is een Kindeke’ door Mara en Amanda. Het geweldige
optreden van Musicalgroep Faye met o.a. ’ Ik voel me
zo verdomd alleen’ uit Ciske de Rat. Dank aan iedereen
die voor of achter de schermen heeft geholpen om dit
kinderkerstfeest te realiseren.
Na afloop was er een collecte voor de stichting ‘Het
Vergeten Kind’ met een mooie opbrengst van € 424,-!
Een dankjewel hiervoor aan alle bezoekers.

Vastenwandeling
Ook dit jaar willen we weer de veertigdagentijd beginnen met een vastenwandeling. De wandeling vindt
plaats op zaterdag 29 februari 2020 om 13.15 uur
verzamelen we ons op het plein voor de St. Oswalduskerk te Zeddam. Om 13.30 uur start de wandeling door
het Montferland. Om 14.45 uur zijn we terug bij de St.
Oswalduskerk voor een kop koffie/thee met een plaatje
cake. Om 15.30 uur sluiten we af met een vesperviering.
Mocht u de wandeling over willen
slaan dan spreekt het voor zich dat
u toch van harte welkom bent voor
de vesperviering. Wij hopen dat het
aantal deelnemers net zo groot zo
niet groter is dan vorig jaar.
Groetend, M.O.V.
Wereldgebedsdag op 6 maart 2020
De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor alle christelijke
kerken, zowel katholiek als protestant, is altijd op de 1e
vrijdag van de maand maart, dit jaar dus op 6 maart.
Vanwege de ligging, zo centraal mogelijk, is de laatste
jaren gekozen voor de protestante kerk van Zeddam
aan de Bovendorpstraat.
Omdat niet iedereen graag ’s avonds in het donker naar
de kerk gaat, hebben we dit jaar een andere aanvangstijd gekozen, namelijk om 15.30 uur ’s middags. De
viering wordt ieder jaar door een andere groep mensen ,
steeds uit en ander land, samengesteld. Dit jaar heeft de
viering een Afrikaans tintje, de gebeden komen nl. uit
Zimbabwe. Na afloop van de viering kunt u nog napraten , onder het genot van een kopje koffie of thee, in het
Imminkhuis. Het Imminkhuis ligt naast de kerk.
We hopen veel mensen uit de parochie H. Gabriël te
mogen ontmoeten.

Vrijwilligers gezocht ‘Kindje Wiegen’!
Het ‘Kindje Wiegen’ op 1e kerstdag in de St. Oswalduskerk was weer goed bezocht door kinderen, ouders,
opa’s en oma’s. Het is een waardevol half uurtje met
de jongste kinderen. Al enige jaren verzorgt een vast
groepje deze mooie traditie. Wij zijn echter dringend op
zoek naar aanvulling, zodat er een roulatie kan plaatsvinden en we bijvoorbeeld in 2 of 3 groepjes werken.
Dan is elk groepje 1 keer in de 3 jaar aan de beurt. Wie
wil ons helpen? Voor meer informatie of opgave kun je
mailen naar oswalduszeddam@parochiegabriel.nl of bel
06 - 187 06 760
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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 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 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: Het secretariaat te Stokkum is één vrijdag
in de maand geopend tussen 11.00 tot 12.30 uur. Kijk hiervoor bij de
kerkberichten in het Montferland Journaal.
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

