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• Workshop Rondom Maria
9 mei, 09.00 uur
Parochiecentrum Didam

Op de voorpagina: Jaarlijks verzorgen Nederlandse telers met Pasen een jaarlijkse bloemenhulde op het Sint
Pietersplein in Rome. Naast en voor het altaar worden
diverse terrassen gevormd die aangekleed worden. Het
aantal arrangeurs dat uit liefhebberij aan de versiering
meewerkt, is inmiddels gegroeid tot meer dan twintig. Helaas zal dit jaar de bloemenhulde vanwege het
coronavirus niet plaatsvinden.

• 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
• Bedevaart Kevelaer
Voor mensen met een beperking
27 mei 2020
• Vormselviering
29 mei 2020, 19.00 uur
Mariakerk Didam
• Jubileum pater Toon te Dorsthorst
7 juni 2020, 11:00 uur
Martinuskerk Wehl

8

• Sacramentsprocessie
14 juni 2020, 10:00 uur
Martinuskerk Wehl
• Gezinsdag
28 juni 2020
Mariakerk Didam

12

• Gabriëldag
27 september 2020, 10:00 uur
Mariakerk Didam
• Parochiereis Lourdes
28 september tot en met 3 oktober
De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
17 juni 2020. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 22 mei 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. 2 - 2020

21

4
5
6
8
10
12
13
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23

Terugblik Actie Kerkbalans
en rectificatie begroting
Pastoraal woord
Midden in het leven
Liturgische spiritualiteit
Kruisweg
Gabriël actueel
Passende kleur en vorm
Gabriël actueel
Bedankt voor de bloemen!
Pasen en eucharistie
Kerk en samenleving
VVastenactie - Verbetering
gehandicaptenzorg Vietnam
Column
Pastoor Gerben Zweers
Van uw bestuur
Van uw pastores
Rooster van vieringen
Goede vrijdag
Parochiële nabijheid
Gabriël actueel
Mariavieringen
Pelgrimage
Bedevaarten naar Lourdes, Kevelaer en Israël
Vrijwilligers
Kind en liturgie
Op weg naar de communie,
Gezinsdag, Tussencatechese
Impulz / Aankondiging Hemelvaartviering
Nieuws uit de geloofskernen

Coronavirus, welke consequenties in onze parochie?
Op het moment van het drukken van deze De Gabriël
zijn er nog allerlei maatregelen met betrekking tot het
coronavirus. Het rooster en diverse activiteiten in deze
De Gabriël zijn onder voorbehoud en afhankelijk van
de ontwikkelingen rondom het virus. Onze tip: houd
de website www.parochiegabriel.nl in de gaten. Daar
staan alle actuele berichten en vieringen gemeld!

Voorwoord
Voorwoord
Vanaf het eind van de jaren ’80 van de vorige
eeuw waren het deze woorden die we altijd met
Pasen hoorden: “Bedankt voor die Blumen”. Paus
Johannes Paulus II sprak deze legendarische
woorden jaarlijks uit en daarmee richtte hij
een woord van dank aan de Nederlandse
sierteeltsector, die ten tijde van de Paasviering
voor de bloemen- en bomenpracht op het St.
Pietersplein zorg draagt. Als je later die dag dan
het journaal hoorde werd er altijd als eerste
gerefereerd aan deze woorden. Alsof ze nog
belangrijker waren dan dat andere. En met ‘dat
andere’ doel ik dan op de traditionele zege ‘Urbi et
Orbi’ die de paus uitspreekt, maar meer nog doel
ik op dat wat we vieren met Pasen. De verrijzenis
van de Heer.
Gelukkig staan de bloemen wél stil bij hetgeen we
daadwerkelijk vieren. De Nederlandse kleurpracht
is voornamelijk in geel en wit en onderstreept de
paasboodschap van licht en blijdschap. U kent
de uitspraak “Zeg het met bloemen” vast wel. We
staan er in deze uitgave van De Gabriël ook bij stil.
Want valt het u wel eens op? De bloemversiering
in onze kerken? Zeker met Hoogfeesten kan het
u bijna niet ontgaan. Bloemen in kerken staan er
niet zomaar. Ze kunnen de liturgie ondersteunen
door bijvoorbeeld het kleurgebruik, maar ook
als geschenk aan Maria. Wellicht bent u weleens
in de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch geweest waar
de Zoete Lieve Vrouw (Zoete Moeder) staat.
Traditioneel in een zee van bloemen en omringd
door honderden brandende kaarsjes. Veel
Bosschenaren, Brabanders en andere bezoekers
brengen wekelijks bloemen en steken na gebed
om voorspraak een kaars aan.
Waar we in deze De Gabriël ook bij stil staan zijn
de bloemen, in dit geval plantjes, die vanuit de
geloofskern Beek jarenlang zijn gebracht aan
mensen van 80 jaar en ouder. Namens de parochie
maken mensen tijd voor een bezoekje en een
praatje en nemen ze wat mee om voor te zorgen.
Het is pijnlijk om te horen wat zo’n simpel plantje
dan gaat beteken voor iemand die op leeftijd is
en die niet meer zoveel mensen om zich heen
heeft. Ook deze mensen zullen de woorden
“bedankt voor de bloemen” uitspreken. En terwijl
ik dit opschrijf realiseer ik me dat er achter deze
woorden een veel diepere betekenis kan liggen.
Misschien is het dan toch juist als we op het
nieuws als eerste horen dat de Paus deze woorden
weer heeft uitgesproken…
Augustine van Ree
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Gabriël actueel

Kerkbalans 2020
Op dit moment zijn de geloofskernen en het centrale
secretariaat druk bezig om alle reacties en toezeggingen te verwerken. Ook zijn de eerste bijdrages
inmiddels door ons ontvangen. Via deze weg willen we
iedereen die nog niet gereageerd heeft vragen: wilt
u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie
Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed
functioneren van onze kerk.
De stand van zaken rondom de Actie Kerkbalans 2020
zullen wij vermelden in de volgende De Gabriël.
In de tweede helft van januari is de landelijke Actie
Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken!
Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Uw geld wordt goed besteed!

Met de parochie H. Gabriël op pad

Rectificatie
In de vorige De Gabriël, nr. 1 - 2020 hebben wij
onze begroting over 2020 gepresenteerd. Per
abuis is hierin het begrote Resultaat over 2020
niet juist weergegeven. Het begrote resultaat over
2020 is gelijk aan het Saldo financiële baten en
lasten en bedraagt € 3.215,-. Hierbij alsnog de
juiste weergave van de begroting 2020 en ter vergelijking de begroting en de realisatie van 2018.
Voor vragen of een toelichting kunt u contact
opnemen met ons secretariaat via secretariaat@
parochiegabriel.nl of onze penningmeester via
penningmeester@parochiegabriel.nl .
Begroting

Begroting

Definitief

2020

2018

2018

Lasten
Kosten onroerend goed

€ 152.500,-

€ 265.051,-

€ 224.354,-

Persoonskosten

- 188.500,-

- 231.790,-

- 224.445,-

Persoonskosten niet in loondienst

- 136.575,-

- 150.986,-

- 142.563,-

Kosten eredienst

- 34.500,-

- 43.375,-

- 62.620,-

Kosten pastoraal

- 55.110,-

- 59.645,-

- 55.015,-

Verplichte en vrijwiliige bijdragen

- 95.000,-

- 98.250,-

- 98.340,-

Beheerskosten

- 63.750,-

- 63.740,-

- 77.529,-

Totaal lasten

€ 725.935,-

€ 912.837,-

€ 884.866,-

€ 443.500,-

€ 504.443,-

€ 531.883,-

-

-/- - 5.800,-

- 128.750,-

Baten
Bijdragen parochianen
Verplichte en vrijwillige bijdrage lokaal
Opbrengst onroerend goed

- 89.600,-

- 131.440.-

- 100.050,-

- 100.000,-

- 88.276,-

-

- 10.000,-

-/- - 12.787,-

-/- - 36.000,-

-/- - 35.500,-

-/- - 36.951,-

Opbrengst beleggingen
Opbr. beleggingen (boekwinst/verlies)
Financiële lasten
Begraafplaats baten en lasten
Begraafplaats baten
Begraafplaats lasten

- 166.000,-

- 141.000,-

- 169.148,-

34.000,-

-/- - 29.500,-

-/- - 36.988,-

€ 729.150,-

€ 816.083,-

€ 831.331,-

€ 3.215,-

-/- € 96.754,-

-/- € 53.535,-

-/- -

Totaal baten
Saldo financiële baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Mutaties onroerend goed
Sluitingskosten
Resultaat
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€

-

€

-

-

-/- -

9.000,-

€ 3.215,-

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die
ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit
niet gelukt!

-/- € 105.754,-

€ 184.302,-/- -

66.431,-

€ 64.336,-

Passiespelen
Tegelen
Op 10 mei 2020 gaan
voor de 21e keer de Passiespelen in Tegelen in
première, het Lijdensverhaal van Jezus in toneelvorm. 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 Tegelen bereiden ruim 300
spelers en vrijwilligers
zich voor op deze editie
2020. Het verhaal ‘Hem
achterna. Een passiespel’ levert vast weer een boeiend
schouwspel op. U kunt met de parochie H. Gabriël dit
Passiespel bezoeken. We hebben gekozen voor zondag 5
juli. We zullen reizen met een bus van de firma Gademan.
Vertrek is om ongeveer 12:00 uur vanaf de Mariakerk in
Didam, thuiskomst om ongeveer 19:30 uur. De kosten
bedragen (reis + entree) € 50,- pp. Als u deze reis wilt
meemaken, kunt u zich, op basis van beschikbaarheid,
opgeven op het secretariaat van de geloofskern Didam
(open op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30-12.00
uur). Een emailbericht onder vermelding van ‘Passiespelen Tegelen’ met naam, adres, telefoonnummer, aantal
personen én wel of geen maaltijd kan ook. Zulke opgaves
worden echter pas geldig ná betaling op het secretariaat.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot emeritus
pastoraal werker Guus van der Ploeg (06 136 97 367/
e-mail: ploeg111@kpnplanet.nl).

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Eucharistie
Midden in het leven

D

it jaar van de Eucharistie en het feest van
Pasen zetten mij aan het denken. Getroffen word en werd ik door het lied van Muus
Jacobse “Midden in de dood”. Het virus dat
het nieuws en de wereld beheerst maakt mij bezorgd,
waar moet dat heen? Een vraag waar het antwoord niet
zomaar te geven is.

Het lied van Jacobse vertelt precies hoe de leerlingen
Jezus een plaats gaven en herinnerden in hun leven.
Er zullen vast momenten zijn in uw leven dat de donkere wolken samenpakken in uw leven, of dat je beheerst
wordt door zorgen en angst. Hoe moet het dan verder?
Waar vond je houvast? Wij willen als gelovige mensen
proberen midden in de dood dat houvast te vinden.

Het klinkt in dit verband misschien raar, maar die vraag
stelden de leerlingen in Jeruzalem zich ook. Donkere
wolken hingen om hen heen. Alles leek verloren. Jezus
hun steun en toeverlaat was op brute manier om het leven gekomen. En het was onvoorstelbaar hoe de draad
van Zijn Boodschap weer op te pakken. En toch konden
ze zich niet opsluiten en afwachten. Nee, daar zouden
ze ook geen voldoening in vinden. Midden in de dood,
zijn wij in het leven… Misschien is de tweede strofe van
het lied wel een antwoord op wat hen is overkomen.

Met elkaar mogen we steeds weer beleven wat Jezus
bij het Laatste Avondmaal zijn leerlingen op het hart
drukte en wij in elke Eucharistieviering horen: “Doet dit
tot Mijn Gedachtenis”. Zo kunnen en mogen we elke
dag en elke week Pasen vieren en de laatste strofen van
het lied beamen

Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen,
Maar Hij geeft ons moed, dat wij leven mogen,
Met de dood in ’t bloed.

Wees voor ons de wijn, dat wij van u drinken.
Wees voor ons de pijn, dat wij in U zinken
Dat wij in U zijn

Het leven met Jezus kwam in hun gesprekken weer tot
leven. Hoe Hij hen geroepen en begeleid had, Hij had
de weg gewezen.

Namens bestuur en collega’s wens ik u en allen die u lief
zijn een Zalig Pasen en mooie feestdagen

Jezus uit de dood, opgestaan tot leven
Wees voor ons het brood, dat wij in U leven
Midden in de dood

Pastor Ben Aarsen
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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

Kruisweg

e kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een
onderdeel van de traditie van het christelijke
Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm
van schilderijen of beeldhouwwerken van de
lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het
paleis van de Pontius Pilatus) tot en met de begrafenis
van Christus. Een kruisweg stelt ons in staat stil te staan
bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg
aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg
is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.
Passie des Heren
De kruisweg is een vorm van verering van het lijden van
Christus; degene die de kruisweg bidt wil de kruisdragende Heer volgen op zijn weg naar Calvarië. Het eerste
ontstaan tot deze lijdensdevotie ligt in de oud-christelijke bedevaarten naar het Heilig land en het godvruchtig
bezoeken van de plaatsen waar de ‘passie des Heren’
zich heeft afgespeeld. Al vroeg werden deze plaatsen
door stenen (met inscripties) aangegeven, die overigens
later vaak werden vervangen door kleine kapellen.
Bidvertrekken
In de middeleeuwen hebben de kruistochten bijgedragen tot de kruiswegdevotie. Soms had een Jeruzalembedevaart van een priester of kloosterling tot gevolg dat
deze, na zijn terugkeer, bij eigen kerk of klooster, zogenaamde bidvertrekken ging oprichten voor de overweging van de diverse episoden van Christus’ kruisweg. In
de late middeleeuwen maakten pelgrims in Jeruzalem,
hoogstwaarschijnlijk onder Franciscaanse leiding, een
rondweg langs 14 plaatsen die een herinnering bewaarden aan het lijdensverhaal. Deze stemden echter slechts
gedeeltelijk overeen met onze huidige staties.
Huidige staties
De huidige staties danken hun bekendheid vooral aan
de Heilige Leonardus a Portu Mauritio en aan Paus Clemens XII. We hebben het nu over de periode rond 1740.
Vóór die tijd zie je in Europa als enige constante eigenlijk alleen het begin- en eindpunt van de lijdensweg: de
kruisopneming en de kruisiging of kruisdaad. Daartussen varieerde het aantal staties tussen de 7 en de 43. De
ons bekende twee laatste staties, de kruisafname en de
graflegging, zijn toevoegingen die sinds 1625 worden
gezien. Rond 1740 werd door Paus Clemens XII besloten
dat een kruisweg uit veertien staties moest bestaan.
Vanaf dat moment waren alle Rooms-katholieke kerken
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verplicht een kruisweg in of om hun kerk op te nemen.
Tegenwoordig zie je vaak de toevoeging van een 15e
statie; de herdenking van Christus’ verrijzenis.
Vormen
In de christelijke kunst heeft de kruisweg een grote
rol gespeeld als uitbeelding van Christus’ lijden in zijn
verschillende details. Zowel binnen als buiten het
kerkgebouw wordt de kruisweg aan de verering van
de gelovigen voorgesteld. In de kerk betreffen dit met
name kruiswegschilderingen en houtsculpturen, vooral
in het noordwesten van Europa. Buiten de kerk zie je
stenen kruisgroepen of calvaries, vooral in Bretagne of
gebeeldhouwde taferelen aan de buitenmuren van de
kerk, onder andere in Brazilië.
Zegening
De kerkelijke oprichting van de kruisweg, de zegening
van de 14 houten kruisjes; afbeeldingen zijn niet vereist, is voorbehouden aan kardinalen en bisschoppen.
Volgens bijzonder recht is het ook voorbehouden aan
de oversten van de orde der minderbroeders (Franciscanen) en aan de priesters die van de Heilige Stoel deze
faculteit hebben ontvangen. Behalve de kardinalen, die
kunnen volstaan met een eenvoudig zegengebaar in
kruisvorm over de kruisjes, moeten allen een bepaalde
beschreven ritus volgen.
Moderne kruisweg
De meeste kruiswegen uit de negentiende eeuw kunnen ons nauwelijks meer verbinden met de spirituele
bedoeling van het oorspronkelijke ritueel. Daarin gaat
het om een concentratie op het lijden van de Christusfiguur, met de bedoeling dat wij in de spiegel van
zijn lijden verbonden raken met het lijden van mensen uit onze eigen wereld. Voor veel mensen staan de
veelal zoetige plaatjes van die traditionele kruisweg
die concentratie in de weg. In de twintigste eeuw, die
zo nadrukkelijk door het leed van miljoenen mensen
is gestempeld, kwam er behoefte aan een meer eigentijdse vormgeving van de kruisweg. De bijzondere
intentie van de kruisweg – het verbinden van het lijden
van Christus met het eigen lijden – heeft in de twintigste en in de eenentwintigste eeuw een aantal moderne
kunstenaars geïnspireerd tot het maken van eigentijdse
kruiswegen. Soms waren dit controversiële staties die
tot hevige debatten hebben geleid. Een aantal van deze
kruiswegstaties is uit kerkgebouwen verwijderd of zelfs
vooraf geweigerd.

De staties
1

Jezus wordt ter dood veroordeeld
Pontius Pilatus veroordeelt Jezus ter dood omdat hij
zich zou uitgeven voor ‘koning der Joden’.

8

Jezus troost de wenende vrouwen
Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij,
maar weent over uzelven, en over uw kinderen. [..].

9

Jezus valt voor de derde maal
En staat weer op. Ondanks zijn goddelijke aard is
Jezus vastbesloten te sterven als een mens.

2

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

3

Jezus bezwijkt voor de eerste maal onder het kruis
Verzwakt door het bloedverlies ten gevolge van de
geseling en de doornenkroon, valt Jezus.

10 Jezus wordt van zijn kleren beroofd
De krijgsknechten namen Zijn klederen. Een deel
ervan verloten ze onder elkaar.

4

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder, Maria

11 Jezus wordt aan het kruis genageld

5

Simon van Cyrene draagt het kruis
Een toevallige passant werd opgedragen het kruis
van Jezus over te nemen.

12 Jezus sterft aan het kruis
Vlak voor hij sterft, spreekt hij: Vader, vergeef het
hun; want zij weten niet, wat zij doen

6

Veronica droogt het gezicht van Jezus af
De overlevering wil dat in de doek waarmee ene
Veronica Jezus verfriste, een afdruk van zijn gezicht
achterbleef.

13 Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen

7

Jezus valt voor de tweede maal

14 Jezus wordt in het graf gelegd
Gewikkeld in doeken wordt het in een uit de rotsen
gehouwen graf gelegd.
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Gabriël actueel

Passende kleur en vorm
Liturgisch bloemschikken
In de veertigdagentijd bevinden we ons in een sobere periode van gebed en aandacht. Dit komt ook tot uiting in
onze kerken. De aankleding is sober en dat geldt dus ook voor de bloemversieringen. Dit in tegenstelling tot de
versiering met het hoogfeest van Pasen. Juist dan zien we vaak uitbundige versieringen. Een uitdaging voor de
mensen die daar verantwoordelijk voor zijn; op Goede Vrijdag is alles nog sober terwijl 24 uur later het er heel
anders uit ziet…

E

en mooi bloemstuk brengt schoonheid in de
kerk, maar een symbolische bloemschikking
kan iemand diep raken. Met vorm en kleur
verbeeldt een symbolische bloemschikking het
thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar.
In de Mariakerk in Didam wordt de bloemversiering al
geruime tijd verzorgt door Marianne Schenning, Annie
Strijbosch, Gerda Peelen en Diny Smits.

dagen plaatsen we ook wat bij de Piëta uit Loil die sinds
kort hier in de Mariakerk staat”.

Annie: “Elke vrijdagmiddag 13.30 uur is het voor ons
vaste prik. Dan komen we bij elkaar en kijken we wat er
qua bloemversiering moet gebeuren. Ik woon tegenover de Mariakerk dus voor mij is het makkelijk om
even een kijkje te nemen hoe alles er bij staat en of
de bloemen nog kunnen blijven staan of dat we iets
nieuws moeten plaatsen. En dus of we bij elkaar moeten komen of dat wat water geven volstaat.”

Diny: “En uiteraard houden we rekening met de liturgische kleuren van dat moment. Tegenwoordig plaatsen
we trouwens meer bloemboeketten. Voorheen waren
het meer bloemstukken. Die gebruiken we nu meer
met hoogtijdagen. We maken die stukken vaak bij mij
thuis, ik heb de ruimte en heb als hobby bloemist ook
vaak workshops gegeven. De stukken kunnen dan kant
en klaar naar de kerk en worden geplaatst of opgehangen”.

Marianne: “In de Mariakerk hebben we een aantal vaste
plekken waar we bloemen of bloemstukken plaatsen.
Bij de ingang van de kerk waar mensen ook kaarsjes bij
Maria op kunnen steken, bij de entree van de kerk, bij
Maria en Jozef en natuurlijk rond het altaar. Bij hoogtij-
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Gerda: “In mei en oktober, de Mariamaanden, en met
Allerzielen staan er extra bloemen in de kerk. En met
schuttersfeesten besteden we extra aandacht aan de
bloemversiering. Zo hebben we wel eens zonnebloemen gebruikt, dat past prima bij zo’n feest”.

De vier dames zijn al meerdere jaren actief als bloem
vrijwilliger. Marianne Schenning uit Nieuw-Dijk is al
15 jaar actief, Diny Smits uit Loil 13 jaar en Annie Strijbosch en Gerda Peelen uit Didam ieder 5 jaar. De dames

hebben er elke week veel plezier in en gaan ook wel
samen op pad. Zo maken ze jaarlijks een uitstapje naar
Kevelaer.
Marianne: “En natuurlijk kijken we dan daar met bijzondere interesse naar de bloemversiering. We gaan vaak
in oktober, een Mariamaand, dus dan is de versiering
ook wel wat uitbundiger.”
Annie: “Uiteraard vinden we het gezellig om met elkaar
op pad te gaan, maar we vinden daar ook wel een
stukje bezinning. Dat neem je altijd mee naar huis en
dat doet ons goed.”
Gerda: “En we hebben ook wel zogenaamde liturgische
workshops bloemschikken gevolgd onder andere in
een klooster. Onlangs zijn we ook vanuit de parochie
H. Gabriël als ‘bloemendames’ bij elkaar geweest. Dan
hoor je ook van de wijze van schikken in de andere
kerken. We kennen ook allemaal onze uitdagingen,
bijvoorbeeld het toepassen van oase en welk effect dat
kan hebben op de muren van de kerkgebouwen.”

betreft zijn de dames op de vrijdagmiddag een bekend
gezicht. Nadat er gekeken is wat er nodig is worden de
verse bloemen gehaald en geschikt. En dat de werkzaamheden van de dames wordt gewaardeerd blijkt
wel.
Annie: “Dat klopt. Een van de mooiste complimenten
die we hebben gekregen was een briefje van mevrouw
Klerk die haar waardering uitsprak voor de versiering
van de kerk. Voor ons bijzonder omdat mevrouw Klerk
jarenlang de bloemversiering in de Martinuskerk hier in
Didam heeft verzorgd.”
Is het iets voor u? Het verzorgen van de bloemversiering in de kerk? U bent van harte welkom om mee te
helpen. Loop gerust eens binnen op een vrijdagmiddag
rond 13.30 uur. Wilt u graag iets doen rond de bloemversiering in onze andere kerken? Neem dan contact op
met het lokale secretariaat!

De dagen voor Pasen zijn de dames actief geweest voor
de Paasversiering. Dit begint altijd met het maken van
de bloemstukken die aan de pilaren in de Mariakerk
komen te hangen.
Diny: “De pilaarstukken vragen altijd wel wat voorbereiding en dat doen we bij mij thuis in Loil. Basis voor
de zes stukken zijn takken die bij mij uit de tuin komen
en daarmee gaan we verder aan de slag. Het zijn grote
stukken van om en nabij de anderhalve meter lang.”
Marianne: “Meestal doen we dat op de ochtend van
Goede Vrijdag. Als ze klaar zijn kunnen ze naar Didam
en daar worden ze op de zaterdag opgehangen. Er is
dan toch altijd al volop bedrijvigheid in de kerk om alles voor de Paasvieringen in gereedheid te brengen.”
Gerda: “In de Mariakerk hebben we onze eigen ruimte
waar we de bloemen kunnen schikken en waar we de
lege vazen en dergelijke kunnen neerzetten. Ondertussen hebben we wel een behoorlijke variatie aan vazen
en een enkele keer hebben we ook wel anoniem vazen
geschonken gekregen.”
Annie: “Niet alleen vazen. Geregeld treffen we bij Maria,
bij de entree van de kerk, boeketten in vazen die daar
door mensen worden achtergelaten. De een steekt een
kaarsje aan, de ander brengt een bloemenhulde aan
Maria.”
Gerda: “Dat maakt het ook mooi. Het is fijn en dankbaar
om te zien dat mensen Maria eren met bloemen. Dan is
het aan ons om goed voor die bloemen te zorgen en ze
zo lang mogelijk te laten staan.”
Marianne: “Een enkele keer treffen we ook wel muntstukken in de vazen bij Maria aan. Ook daarvan zorgen
we dat die weer ter ere van Maria worden gebruikt.”
De bloemen worden lokaal in Didam gehaald. Wat dat
De Gabriël • Nr. 2 - 2020
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Bedankt voor de bloemen!
Bezoek aan 80-plussers
Het is 9 december 2019. Op de pastorie in Beek zijn vier dames uitgenodigd die afscheid nemen en stoppen met
het jaarlijks bezoeken van parochianen die 80 jaar of ouder zijn en in de geloofskern van Beek / Loerbeek wonen
of vanuit Beek / Loerbeek in verzorgings- en verpleeghuizen in de regio verblijven. Als dank ontvangen zij hiervoor, tot hun verrassing, een bijzondere bisdommelijke onderscheiding; de Willibrordplaquête.

I

n 1989, 30 jaar geleden, ontstaat de Diaconale
Werkgroep Ouderen. De toenmalige pastoor
van Beek, pastoor Van Ewijk, Riekie Bosch, Annie
Tiemessen-Verweijen, Gerard Hendriksen en Diny
Leijting-Daals stonden aan de spreekwoordelijke wieg
van deze werkgroep. Waren het toen nog ongeveer
60 ouderen die werden bezocht; het laatste jaar is dit
opgelopen tot 150 ouderen. Diny Leijting-Daals is één
van de dames die de Willibrordplaquette heeft ontvangen. Maar ook Annie Raben-Van den Dam, Willemien
Neijenhuis-Rutjes en Lies Sweers-Te Wilt hebben deze
plaquette als dank voor hun staat van dienst mogen
ontvangen.

Jullie hebben de onderscheiding drie maanden geleden ontvangen. Hij heeft inmiddels een mooie plekje
in huis gekregen?
Willemien: “Jazeker! Tijdens het bezoek van de burgemeester bij gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum heb ik hem ook laten zien. Het is een mooie
onderscheiding!”
Annie: “Ook bij mij hangt hij aan de muur in de woonkamer.”
Lies: “En de speld heb ik op de revers van mijn jas.”
Inmiddels behoren jullie zelf ook al, of bijna, tot de
groep 80-jarigen.
Diny: “Dat klopt. Het afgelopen jaar konden we een
bloemetje bij Willemien bezorgen. Maar dat is dan toch
wel een iets ander bezoek dan dat we normaal aflegden. Overigens hadden we voor die gelegenheid geen
bloemetje maar een doosje met lekkere bonbons.”
Annie: “Veel mensen waar we kwamen ervaren vaak
eenzaamheid. De tijden zijn veranderd, er zijn minder
mensen die de zorg of de aandacht voor de ouderen op
zich nemen. Een bloemetje vanuit de kerk wordt dan
zéér gewaardeerd.”
Willemien: “En dan kom je tijdens je bezoek ook wel
eens schrijnende en gevaarlijke situaties tegen. Mensen
die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven, maar
waarbij bijvoorbeeld het zelf koken eigenlijk niet meer
gaat. Dan voelden wij ook wel de verantwoordelijkheid
om mensen bijvoorbeeld in contact te brengen met
organisaties als ‘Tafeltje dekje’.”
Diny: “Of dat we een belletje aan diaken Gerard Hendriksen deden met de vraag of hij een keer op bezoek
wilde gaan. Mensen willen graag hun verhaal kwijt, wij
hoorden ook vaak dingen die ze niet met hun kinderen
of anderen wilden delen.”
Annie: “Voor de mensen is het ook het gevoel dat ze
niet worden vergeten.”
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Het aantal ouderen is in jullie actieve jaren meer dan
verdubbeld.
Lies: “Ik kan me nog herinneren dat we met lijsten met
het geboortejaar 1889 hebben gewerkt. Dat waren
de honderdjarigen toen wij begonnen. Volgens mij
hebben we alle vier inmiddels wel iemand op onze lijst
gehad die de 100 jaar heeft gehaald.”
Jullie geven elk jaar een bloemetje. Een klein gebaar.
Annie: “Maar zeer gewaardeerd! We zijn begonnen met
een enkele roos, later werd dat een Kaaps Viooltje. Die
werd met alle goede bedoeling nog wel eens verzopen.
De laatste jaren namen we elke keer een vetplantje
mee, de kalanchoë. Makkelijk, kleurrijk en veelzijdig.”
Willemien: “Voor een paar euro een leuk plantje en
ze pakken het nog mooi in ook. Heb weleens bij een
bloemist gestaan maar daar moest ik zowat het dubbele betalen dan dat ik gewend was. Ik dacht dat kan ik
de parochie niet aan doen!”.
Diny: “En af en toe horen we ook wel dat het plantje
van het jaar ervoor er nog staat.”
Annie: “Als iemand 100 werd was er altijd wel ruimte
voor iets anders. Ik heb ook wel eens een klein flesje
Jägermeister meegenomen. Dat was ook nooit een
probleem.”
Hoe gingen jullie altijd te werk?
Lies: “We kwamen bij elkaar en dan bespraken we wie
waar heen ging. Soms had je er één in de week, maar
ook drie in de week kon voor komen. In principe gingen
we alleen, maar naar een bejaarden- of verzorgingshuis
gingen we vaak samen.”
Annie: “Sommige haalden extra voor ons taart in huis
of vroegen ook wel of we nog een keer vaker kwamen.”
Diny: “Van elkaar wisten we precies waar we heen gingen. Annie deed vaak Loerbeek en de rest verzorgden
wij.”
Lies: “Na al die jaren weet je ook wel wie wanneer jarig
is. Ook nu we er mee gestopt zijn schiet dat wel door je
hoofd.”
Is er niemand die dit van jullie over wil nemen?
Diny: “Na al die jaren dat wij het hebben gedaan zou
dat wel mooi zijn. We gunnen het de mensen van harte
om dat jaarlijkse bezoekje te ontvangen.”
Lies: “En hopelijk dat ze dan ook nog jarenlang bij ons
als 80-plusser op bezoek kunnen komen! Ze zijn van
harte welkom!”

De dames hebben vele bezoeken
afgelegd. Dat kan ook niet anders
als je 30 jaar (Diny Leijting-Daals),
28 jaar (Annie Raben-Van den
Dam), 23 jaar (Willemien Neijenhuis-Rutjes) en 22 jaar (Lies SweersTe Wilt) lid bent geweest van deze
werkgroep. Wilt u het werk van
deze dames graag helpen voortzetten? Neem dan contact op met
het secretariaat van de geloofskern
Beek. Vele ouderen in Beek / Loerbeek zullen u dankbaar zijn, ook al
is het maar voor dat ene bezoekje
per jaar…

Staand Diny Leijting-Daals en
Annie Raben-Van den Dam en
zittend Willemien Neijenhuis-Rutjes
en Lies Sweers-Te Wilt

Willibrordplaquête
De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het
Aartsbisdom Utrecht en bestaat sinds 7 november 2001. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het
bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben
verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor
vrijwilligers en voor niet-pastoraal personeel in dienst van parochies
en bisdom met een langdurige inzet (vijf jaar of meer) in belangrijke
functies binnen de kerkgemeenschap.
Op de bronzen plaquette staat St. Willibrord afgebeeld, als eerste
bisschop van de Friezen. Als bisschop draagt hij een mijter en een staf.
Ook is het pallium te zien, de witte band om de schouders, voorzien van
zwarte kruisjes. Dit pallium drukt het pauselijk gezag en de verbondenheid van de plaatselijke Kerk met de wereldkerk uit. De paus schenkt het
pallium jaarlijks aan alle aartsbisschoppen die hij in de voorafgaande
twaalf maanden heeft benoemd. Linksboven op de plaquette staat de
naam St. Willibrord en rechtsboven staan de namen van twee belangrijke
plaatsen in het leven van Willibrord: Utrecht, zijn eerste standplaats als
bisschop van de Friezen en Echternach, de plaats waar hij gestorven is en
begraven ligt. Er staan tien medebroeders afgebeeld op het brons.
Acht zitten, in twee groepjes van vier, op een rij (zoals in koorbanken
in een klooster) en vooraan zijn twee monniken bezig met schrijfwerk.
Dat het hier om monniken gaat, is te zien aan hun kleding: de pij.
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Paasgeloof en eucharistie
Het belangrijkste feest
Binnenkort vieren we Pasen. Een geweldig feest. Het belangrijkste feest voor alle christenen waar ook ter wereld.
Zo wordt het aangekondigd, zo wordt erover geschreven, zo wordt het gevierd. Met geloof, met stijl, met goede
voorbereidingen. Maar daarmee is het feest nog niet in ons hart. Daarmee is het nog geen geschenk voor ons dagelijks leven. Dat zou het mooiste zijn. Het beleven als het mooiste wat ons kan worden aangeboden. Dat Jezus
voor ons heeft geleefd, gestorven en is verrezen. Niet alleen als een gedachtenis wat zich ooit heeft afgespeeld,
maar voor ons mensen in het hier en nu. Dat we met elkaar durven te getuigen en te vieren dat Jezus leeft. Het is
een getuigenis van ons geloven. Dat het ook mag leven in ons hart.
Als we Pasen gaan vieren kunnen we niet voorbij gaan
aan het offer wat Jezus heeft gebracht. Jezus heeft voor
ons geleden en is gestorven en opgestaan uit Liefde. Hij
heeft zich opgeofferd voor ons. Als men aan offer denkt,
heeft dat vaak een negatieve lading. Men associeert het
met lijden, met de dood, met de duisternis, met de ondergang. En daarin heeft u ook gelijk! Het is niet anders.
Een offer brengen is niet romantisch, niet voor de fun.
Maar heeft zijn waarde. Het heeft alles te maken met de
Liefde.
Offer en Liefde
Jezus heeft zijn leven gegeven uit Liefde. Ik denk dat
mijn ouders ook hun leven hebben gegeven uit Liefde
voor mijn broer en ondergetekende. Zonder dat we
hebben geweten, ze het ons hebben gezegd, maar ze
hebben offers voor ons gebracht. Zij hebben hun leven
gegeven voor ons. Ook met pijn, met moeite, waar we
elkaar niet hebben begrepen en niet hebben verstaan,
en misschien wel pijn hebben gedaan. En toch is er nog
steeds een levendige en liefdevolle verbondenheid.
Onze relatie leeft nog steeds. Tot over de grenzen van
het leven heen. Voorbij de dood leeft iemand verder.
Dat is nog eens een paasgeloof. Die ons mensen bindt.
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Elke zondag - eucharistie
Het geloof dat Jezus zijn leven heeft gegeven uit Liefde,
brengt ons elke zondag samen. Elke zondag is het Pasen. Elke zondag als we eucharistie vieren; vieren we de
dimensie in ons gelovig leven, dat we deel hebben aan
het eeuwig leven. We vieren eucharistie om de verrezen
Heer te ontmoeten. Het is niet alleen een regel. Maar het
gaat ons ten diepste om de ontmoeting met de levende
God. De ontmoeting met Christus. De ontmoeting met
de gemeenschap die in Hem gelooft. Dat is de heilige
grond waarop de gelovige gemeenschap samenkomt.
We komen als persoon en worden gemeenschap als je
samen de ontmoeting met de levende God zoekt en
kunt ontmoeten.
Waar je viert, waar je bidt, waar je samenkomt tot
iemand die Leeft! Die ons aanspreekt. Die zijn leven
uit liefde aan ons gegeven. Pasen wordt daarmee een
geschenk. Niet te doorgronden. Maar wel voor ons mensen van nu en van onze toekomst. Zalig Pasen!
Pastoor Jurgen Jansen

Kerk en samenleving

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze
keer pastoor Gerben Zweers osa,
van geboorte afkomstig uit Wehl
en tegenwoordig toegetreden
tot de Orde van de Augustijnen
en woonachtig in hun klooster
in het Belgische Leuven

Verbetering
gehandicapte
nzorg Vietnam

Verbetering
gehandicaptenzorg Vietnam
Dit is een Eigen
Doel van:

Parochie Sint Willibrordus,
Zevenaar e.a.
Parochie H. Gabriël,
Didam e.a.

IBAN: NL21 INGB
000 000 5850 
www.vastenact
ie.nl
U kunt een bijdrage
voor dit
project overmak
en o.v.v. 401399

op

Werken aan je toekomst

Column
Column

Als je maar gelooft...

Tijdens de vasten steunen wij dit jaar een project in
Vietnam samen met de St.Willibrordusparochie in
Zevenaar. Pastoor Thanh, pastoor in onze buurparochie,
is zelf afkomstig uit 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. Het Eigen Doel project van onze
parochies heeft primair als doel om geld in te zamelen
om de zorg aan gehandicapten en allerarmsten door de
Zusters van het Heilig Kruis in Bisdom Hanoi in Vietnam
te ondersteunen. De kosten voor het project zijn begroot op € 24.000,-. Dit is door de Vastenactie goedgekeurd. Wanneer onze actie € 16.000,- opbrengt, vult de
Vastenactie 50% aan. Met het totaalbedrag zullen onze
doelen gerealiseerd kunnen worden.

Al een hele tijd geleden kwam de disneyfilm ‘The
Prince of Egypt’ uit. De tekenfilm gaat over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. Hij is ook als
musical te zien. Een prachtige film, maar het mooist
vind ik wel het lied ‘When you believe’. Het werd destijds gezongen door niemand minder dan Mariah
Carey en Whitney Houston.

Het geld zal worden gebruikt voor:
1. De aanschaf van een mobiele echograaf: de zusters
willen de echograaf kunnen vervoeren om gehandicapten en zieken in de thuissituatie te kunnen
onderzoeken en zo een juiste diagnose en daarop
aansluitend behandelplan te kunnen opstellen;
2. De opleiding van drie zusters:
één arts in opleiding, twee met specialisatie om de
echograaf te kunnen bedienen en de onderzoeksresultaten te interpreteren;
3. Het faciliteren van de jaarlijkse medische training van
het verplegend personeel;
4. De aanschaf van medische en verpleegkundige artikelen en oefenmateriaal.

Als je maar gelooft … Het staat er zo eenvoudig.
Soms kan dat geloof je zo uit de handen zijn geslagen als je op liefde rekende maar er haat op je
pad kwam, als je op een mooi leven samen hoopte
en er was de dood van een geliefde. De leerlingen
en vrouwen kunnen ook niet meer geloven als ze
op die vroege paasmorgen naar het graf van Jezus
gaan. Nog een laatste blik op de steen, nog even het
dode lichaam aanraken als je het balsemt, en dan…
dan is het voorbij. Weer een illusie armer. Hij zou
toch onze redder zijn? Als er tegenslag op tegenslag
is in je leven, dan is er weinig om op te hopen.

De parochies Sint Willibrordus en Heilige Gabriël zijn erg
blij, dat de Vastenactie haar vertrouwen heeft uitgesproken in hun Eigen Doel project ‘Verbetering gehandicaptenzorg Vietnam’.
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

‘Nachtenlang hebben we gebeden, zonder ook
maar enig bewijs dat iemand ons kon horen. In
ons hart vonden we een lied dat we maar nauwelijks begrepen. Er kunnen wonderen gebeuren, als
je maar gelooft. Hoewel onze hoop kwetsbaar is,
is het moeilijk te doven.’ In de film wordt het lied
gezongen als het Joodse volk weg kan vluchten van
de onderdrukker, op weg naar de vrijheid. Het lied
ontroert me iedere keer als ik het hoor.

En dan is het graf leeg … zou het toch? En ergens uit
de diepste kamers van hun herinnering klinkt een
stem: ‘Er kunnen wonderen gebeuren…als je maar
gelooft.’ De leerlingen en de vrouwen kunnen kijken
met de ogen van geloof dat de dood niet het laatste
woord heeft. Maar daar is een stem voor nodig die
zacht in je hart zingt.

Past
oor Gerben Zweers osa

M.O.V (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
Parochie H. Gabriël
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Van uw
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Van
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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.
Afscheid bestuursleden
Eind januari heeft het bestuur afscheid genomen van
Henk Otten en Xaf Hendriksen. We zijn hun veel dank
verschuldigd. Het bestuur heeft hen beiden gevraagd
op bepaalde onderdelen ons te blijven voorzien van hun
kennis en kunde.
Oud-deken van Merm verhuisd
Eind februari heeft oud-deken Van Merm voor het laatst
de deur van zijn woning in Wehl achter zich dicht getrokken. Hij is verhuisd naar zijn geboortegrond in Gendt. De
woning is eigendom van de parochie; het bestuur heeft
besloten deze woning te verkopen.
Jaarrekening 2019
De penningmeester, Eric Kessen, en Jacqueline te Dorsthorst zijn op dit moment doende om de jaarrekening
2019 af te ronden.
Ontmoeting bestuur
In een extra bestuursvergadering op woensdag 4 maart
jongstleden heeft het bestuur gesproken over de taken
en de verantwoordelijkheden. Omdat de samenstelling
van het bestuur onlangs nogal is veranderd hadden we
behoefte om de verschillende taken voor de komende
tijd te prioriteren en toe te wijzen.
Redactie De Gabriël
Op 17 maart jongstleden is er een behoorlijke groep
parochianen bijeen geweest rondom het parochieblad
De Gabriël. De redactie heeft hierbij uiteengezet hoe een

uitgave van De Gabriël tot stand komt en welke hulp we
daarbij kunnen gebruiken.
Nieuw contract printers
Het bestuur heeft, na onderzoek, een nieuw contract
afgesloten voor de huur van printapparatuur. Het is ons
gelukt om hierbij een behoorlijke besparing te realiseren.
Uiteraard met behoud van de huidige kwaliteit!
Herbestemming gebouwen
Met respect en waardering kijken we naar de gemeenschappen die in onze parochie een voormalig kerkgebouw een nieuwe bestemming hebben gegeven.
Vice-voorzitter overleg
Onze vice-voorzitter, Margot Zwetsloot, heeft onlangs
een regulier overleg gehad met alle vice-voorzitters van
de parochies in ons vicariaat Arnhem. Daarbij zijn ook de
econoom van het bisdom, de heer H. Zuijdwijk, en onze
vicaris H. Pauw aanwezig.
Dankjewel vrijwilligers Kerkbalans
In januari en februari heeft de jaarlijkse Actie Kerkbalans
plaatsgevonden. We danken alle vrijwilligers hartelijk
voor hun betrokkenheid en inzet om deze Actie ook dit
jaar weer goed te laten verlopen. Met de komst van de
nieuwe ledenadministratie was het voor eenieder soms
best wel zoeken en aanpassen, waardoor het sommigen
extra tijd heeft gekost. Maar het is gelukt!
Bestuur parochie H. Gabriël

Vertrouwenspersoon
parochie H. Gabriël
Mensen die pastoraal werk verrichten, kunnen vele andere mensen inspireren en motiveren. Helaas worden hierbij soms ook grenzen overschreden. Parochie Heilige Gabriël hecht veel waarde aan het bevorderen en
handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Wie het gevoel heeft
dat beroepskrachten of vrijwilligers in de rooms-katholieke kerken van
onze parochie grenzen overschreden hebben en die sociale veiligheid
in gevaar hebben gebracht, kunnen hierover in gesprek gaan met de
vertrouwenspersoon binnen onze parochie.
De Vertrouwenspersoon Grensoverschrijdend Gedrag in onze parochie is:
• Mevrouw Ans Wanders
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 187 06 760,
of stuur een email vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl
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Van uw
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Van
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Erkenning vacature
Kardinaal Eijk heeft in een formeel schrijven het pastoraal team en het bestuur laten weten dat de ontstane
vacature van pastoraal werker ingevuld mag worden.
Wij pastores zijn daar blij mee.
Voorbereiding eerste heilige communie
Vrijwilligers eerste communicanten en pastores zijn op
dit moment enthousiast bezig met de voorbereidingen
voor de eerste heilige communie. De pastores maken
zich wel zorgen over de bezetting van de werkgroep
eerste heilige communie 2021. Dit vraagt aandacht.
Hemelvaartsviering
Op donderdag 21 mei staat de Hemelvaartsviering in
’s-Heerenberg op de agenda. Na twee jaren van regen
hopen uw pastores dit jaar weer op stralend weer zodat
we weer in de binnentuin van Kasteel Huis Bergh kunnen vieren.
Jubileum pater Toon te Dorsthorst
Op zondag 7 juni viert pater Toon zijn 50-jarig Missionaire werk in Suriname. Dit viert hij met een feestelijke
eucharistieviering in de Martinuskerk in Wehl. Pastor
Aarsen zal de predikatie verzorgen, pastoor Jurgen

Jansen zal concelebreren. Verderop vindt u onder de
geloofskern Wehl meer informatie.
Sacramentsprocessie Wehl
Zondag 14 juni vieren we samen als parochie H. Gabriël
Sacramentsdag in de Martinuskerk te Wehl. Daarna
trekken we samen met de Sacramentsprocessie naar
het Hagelkruis. Weet u welkom!
Terugblik lezing rector Kuipers
We hebben genoten van de deskundigheid en het
enthousiasme van rector Patrick Kuipers. Hij verzorgde
een inleiding in het kader van het jaar van de eucharistie over de verschillende onderdelen van de eucharistie.
Hij mag gerust nog een keer terugkomen!
Passiespelen Tegelen
Guus van der Ploeg begeleidt op zondag 5 juli een
groep parochianen naar de Passiespelen in Tegelen.
De deelnemers komen uit de parochie H. Gabriël en de
parochies uit Doetinchem en Groenlo.
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen

Viering 75 jaar vrijheid op 5 mei
en uitzingen in een oecumenische gebedsviering
op 5 mei om 10.00 uur in de Mariakerk in Didam.
De voorgangers in de viering zijn pastores uit de
parochie H. Gabriël en de protestantse gemeenten
van Didam, Doetinchem en ’s-Heerenberg-Zeddam.
Een gelegenheidskoor zal de zang verzorgen.
Aan het begin van de viering zal de paaskaars
ontstoken worden met het bevrijdingsvuur dat
door lopers in Wageningen is opgehaald. Tijdens
de viering zullen ook verhalen ingebracht worden
van bewoners uit onze regio die de bevrijding zelf
meegemaakt hebben. De aanwezigen kunnen ook
hun vrijheidswens of -gedachte zichtbaar maken op
enkele ‘vrijheidsbomen’.

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van
de Tweede Wereldoorlog, 75 jaren geleden. We
vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in
het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om
vrijheid door te geven.

Iedereen is welkom. Aan het einde van de viering
staat een kopje koffie of thee gereed.

Het feit dat we nog steeds in vrijheid leven mag
ons dankbaar maken. We willen die dank uitzeggen

De Gabriël • Nr. 2 - 2020

15

St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Vrijdag 3 april

Zaterdag 4 en
zondag 5 april
Palmzondag

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
Oswalduskoor
LatijnsAntonius van
Martinuskoor
		
Gregoriaanskoor
Paduakoor
Beek/Loerbeek
					
				 Zondag 11:00 uur
				Kinderviering
				Gebedsviering
				Palmpasen
				T. Reuling
Dinsdag 19:00 uur
Dinsdag 7 april
Boeteviering
J. Jansen
Samenzang
Donderdag 9 april
Witte donderdag

Donderdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Pancratiuskoor

Vrijdag 10 april
Goede vrijdag

Vrijdag 15:00 uur
Kruisweg
J. Jansen
LatijnsGregoriaanskoor

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

Vrijdag 19:00 uur
Avondplechtigheden
J. Jansen
Dameskoor Martinus

Zaterdag 15:00 uur
Zaterdag 11 april				
Zaterdag 19:00 uur
Meulenvelden
Paaszaterdag
				
Vuur-Water-LichtPaasviering
								
viering EHC
J. Jansen
		 				
Gebedsviering
				T. Reuling
Zaterdag 21:00 uur
Zaterdag 21:00 uur
		 Zaterdag 21:00 uur			
Kinderkoor SamSam
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 Eucharistieviering		
H. Hendriksen en
B. Aarsen en T. Reuling
		 J. Jansen		
G. Hendriksen
Latijns		 Cantare per Dio		
Oswalduskoor
Gregoriaanskoor
				
Zondag 09:30 uur
Zondag 12 april			
Zondag 11:00 uur
Zondag 11:00 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
1e Paasdag			
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
			L.
Feijen
J. Jansen
H. Hendriksen en
Pancratiuskoor
			Middenkoor
Dameskoor Martinus
G. Hendriksen
			Nieuw
Wehl		
Antonius van
Paduakoor
Maandag 11:00 uur
Maandag 09:30 uur
Maandag 13 april
Eucharistieviering
Eucharistieviering
2e Paasdag
J. Jansen
G. Zweers
Samenzang
Cantare per Dio

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 18 en
Zondag 19 april

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

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharsitieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
B. Aarsen en T. Reuling
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
One More Voice
Dameskoor
			Martinus

Zaterdag 25 en
zondag 26 april

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
J. Jansen
B. Aarsen en L. Feijen
L. Feijen
LatijnsOswalduskoor
One More Voice
Gregoriaanskoor		
			
Vrijdag 1 mei

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Antonius van
Paduakoor

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding
Zaterdag 2 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 3 mei
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen en
J. Jansen
B. Aarsen en
Pancratiuskoor
G. Hendriksen
Oswalduskoor
G. Hendriksen
Cantare per Dio		
Latijns				 Gregoriaanskoor
Zaterdag 9 en
zondag 10 mei

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur		Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Communieviering		
Mariaviering
H. Hendriksen
Theo Reuling 		G. Hendriksen
One More Voice
Cantare per Dio		Oswalduskoor
		 		

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Kardinaal Eijk
Antonius van
Paduakoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
L. Feijen
Dameskoor Martinus

Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
		
T. Reuling
Martinuskoor
Beek/Loerbeek
Zondag 11:00 uur
Communieviering
Theo Reuling
Different Generations
			

Zaterdag 16 en
zondag 17 mei

Zaterdag 19:00 uur		Zondag 11:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Mariaviering
Eerste heilige
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eerste heilige
J. Jansen		communie
communie
B. Aarsen en T. Reuling H. Hendriksen en
Pancratiuskoor
Eucharistieviering
Dameskoor
T. Reuling
Eucharistieviering
		
J. Jansen
Martinus
Martinuskoor
J. Jansen
			Communicanten		Beek/Loerbeek
Communicanten
Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag

Hemelvaartsviering
10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - Gabriëlkoor
Binnentuin Kasteel Huis Bergh - ‘s-Heerenberg
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 23 en
zondag 24 mei

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
J. Jansen
B. Aarsen en L. Feijen B. Aarsen en L. Feijen
J. Jansen
J. Jansen
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
LatijnsOswalduskoor
Antonius van
		
Gregoriaanskoor		
Paduakoor
					
Donderdag 19:00 uur
Donderdag 28 mei
Mariaviering
T. Reuling
				 Dameskoor Martinus
Vrijdag 29 mei

Vrijdag 19:00 uur
Heilig vormsel
Eucharistieviering
Vicaris H. Pauw
Middenkoor
Nieuw Wehl

Zaterdag 30 en
zondag 31 mei
Pinksteren

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 T. Reuling B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
Weerklank
Latijns			Gregoriaanskoor
		
				
Maandag 09:30 uur
Maandag 1 juni
Eucharistieviering
2e Pinksterdag
J. Jansen
Cantare per Dio
Vrijdag 5 juni

Stokkum
Zondag 11:00 uur
Zondag 10:30 uur
Eucharistieviering
Schuttersfeest
J. Jansen				
Martinuskoor		Communieviering
G. Hendriksen
Beek/Loerbeek
Oswalduskoor

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Zaterdag 10:30 uur
Zaterdag 19:00 uur		Zondag 11:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Schuttersviering
Eucharistieviering		
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen en T. Reuling		50-jarig jubileum
T. Reuling
J. Jansen
J. Jansen
Middenkoor
Oswalduskoor
Dameskoor
Missionariswerk
Martinuskoor
Nieuw Wehl			
Martinus
T. te Dorsthorst,
Beek/Loerbeek
J. Jansen en B. Aarsen
Cantare per Dio
					Zondag 11:00 uur
					Pinksterbier
					Communieviering
					T. Reuling
					Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
					
Zondag 10:00 uur
Zaterdag 13 en
Zaterdag 19:00 uur
Sacramentsprocessie
zondag 14 juni
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
Pastoraal team
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
			
Zaterdag 6 en
Zondag 7 juni
Hoogfeest Heilige
Drie-eenheid
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Goede vrijdag
Kruisweg op Elterberg
Wandeling vanuit ‘s-Heerenberg
Op Goede Vrijdag 10 april a.s. wordt de traditionele
Kruisweg om 15.00 uur gebeden. Voorganger is
pater Remmers. Dit jaar is het een gezamenlijke activiteit van de parochies Sint Willibrordus en Heilige
Gabriël. De Kruisweg in het bos op de Elterberg is
bijzonder sober uitgevoerd, maar het samen bidden
in de openlucht om het lijden en sterven van Jezus
te gedenken kan des te indringender zijn. Voor de
liefhebbers is er ook een meditatieve wandeling
van zo’n 7 kilometer vanuit de Pancratiuskerk in ‘sHeerenberg.
Na een korte plechtigheid om 13.00 uur in de kerk,
worden de wandelaars op weg gezonden naar de
Elterberg, waar ze om 15.00 uur aankomen om de
Kruisweg mee te bidden. Rond 16.00 uur gaat het

weer naar ’s-Heerenberg langs een andere weg. Ook
weer een route van iets minder dan 7 kilometer.
Om ongeveer 17.45 uur gebruiken de pelgrims een
sobere maaltijd. De dag wordt afgesloten met een
korte bijeenkomst in de kerk rond fragmenten uit
het lijdensverhaal.
We vragen een vrijwillige bijdrage voor deelname
aan de wandeling en de maaltijd als tegemoetkoming in de kosten van de dag. De meeropbrengst
komt ten goede aan de Vastenactie. In verband
met de maaltijd verzoeken wij u om u tijdig aan te
melden: secretariaat Sint Willibrordus: 0316 - 52 34
68, secretariaat@rkliemers.nl of secretariaat Heilige
Gabriël: 0316 – 22 10 21,
secretariaat@parochiegabriel.nl.
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Gabriël doet

Nabij zijn aan parochianen
Ieder mens maakt in haar of zijn leven perioden van vreugde en verdriet mee. Perioden van vreugde zijn het
gemakkelijkst, daarvan wil ieder graag delen met de omgeving. Bij perioden van verdriet ligt dat vaak net andersom. Dan kunnen en willen mensen in de directe omgeving meestal meeleven en meedragen, een moment
van aandacht en een luisterend oor bieden. De parochie wil in beide situaties graag met haar parochianen mee
optrekken.
Daarin is de situatie de laatste decennia behoorlijk
veranderd. De parochie H. Gabriël is ontstaan uit 13
parochies. Enkele tientallen jaren geleden werkten daar
bij elkaar zo’n 20 pastores, onder andere ook om de
parochianen nabij te zijn. Op dit moment zijn er maar
twee pastores meer voor hetzelfde werkgebied. Deze
ontwikkeling was al voorzien en aan het eind van de
vorige eeuw zijn bezoekgroepen ontstaan om pastores
hierin te ondersteunen. Deze functioneren voor een
deel nog heel goed, voor een deel vraagt het om een
nieuwe invulling.
Voor de toekomst zullen wij in elke geloofskern minimaal een aanspreekpunt hebben voor parochiële nabijheid. Deze persoon, en soms is dat een hele groep met
en rond die persoon, is iemand die een extra oor vormt

voor de pastores. Zo kunnen signalen over bijvoorbeeld
waar een bezoek van een pastor nodig is bij het pastoraal team gebracht worden. Met deze personen gaan
we een netwerk in stand houden waarmee de nabijheid aan parochianen toch effectief vorm gegeven kan
worden.
Alle contactpersonen voor parochiële nabijheid en ook
de leden van alle bezoekgroepen worden tweemaal
per jaar uitgenodigd voor een contactmiddag. Naast
ontmoeting zal dan ook een inhoudelijk thema aan
de orde zijn waarmee we in deze tijd veel te maken
hebben. Voor dit jaar denken we in het algemeen aan
het vormgeven van nabijheid. Voor de komende jaren
zijn eenzaamheid en rouw de onderwerpen. De eerste
bijeenkomst is gepland op 23 april.

Gabriël doet

Maria, koningin van de vrede
Dit jaar zullen veel activiteiten staan in het teken van 75 jaar vrijheid. Traditiegetrouw herdenken we begin mei
de slachtoffers van oorlog en geweld en herdenken we vrijheid en vrede. Ook in onze Mariavieringen van deze
maand willen we de ene eretitel uit de Litanie van Maria centraal stellen: Maria, koningin van de Vrede. Op de
posters en de voorkant van het boekje hebben wij gekozen voor een afbeelding van Maria met palmtak.
De palmtak staat symbool voor vrede, vrijheid, nieuw leven.
In het leven van Maria neemt Jezus een belangrijke
plaats in. En juist Jezus geeft Maria veel meer aandacht
voor alle mensen. Als zijn leerlingen Jezus laten weten
dat Zijn Moeder op hem wacht, geeft Hij dat verrassende antwoord dat allen die de wil van God doen Zijn
Moeder zijn. Door alle eeuwen heen neemt Maria in ons
geloofsleven die belangrijke plaats. In de tijd van oorlog
en wanhoop hebben velen ongetwijfeld Maria aangeroepen. Voor ons is zij de bereikbare vrouw. Zonder
ingewikkelde zinnen, zonder een omhaal van woorden
kun je even bij Maria zijn, Je hoeft je niet anders voor te
doen dan je bent. Met Maria kun je gedenken en rust en
vrede vinden als je zelf de onrust en misschien wel de
onvrede diep van binnen voelt. Ik denk dat juist daarom
elke dag veel mensen even bij Maria komen buurten.
Dat kaarsje dat je bij haar opsteekt of dat moment dat
je even bij haar stil bent vraagt niet om een uitgebreid
verslag van het hoe en waarom. Je hoeft geen oorzaak
te zoeken voor je angst of zorgen, je hoeft niet te verantwoorden waarvoor of waarom je bloemen meebracht
uit dankbaarheid. Misschien is wel daarom dus die titel
van koningin van de vrede zo eerlijk en toepasselijk.
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Die koningin willen we deze maand eren en huldigen.
Daarom vragen we u, zo mogelijk, één niet verpakte
bloem voor haar mee te brengen bij de vieringen. Bij
binnenkomst kunt u die bloem in de vaas achter in de
kerk plaatsten. Tijdens het intredelied worden de vazen
bij het Mariabeeld geplaatst. Achter in de kerk staat
weer het ‘schatkistje’ waar u uw intenties in kunt deponeren. Bij een bedevaart naar Lourdes zullen uw intenties dan bij Maria in de grot worden achtergelaten.
Zaterdag 2 mei		
Zaterdag 9 mei		
Zaterdag 16 mei		
Zaterdag 23 mei		
Donderdag 28 mei

Beek
Zeddam
’s Heerenberg
Wehl
Didam

De viering begint steeds om 19:00 uur
We hopen dat veel mensen ook deze maand met ons
meevieren.
Josephien, Carla, Marian, Ans, Thekla, Ria en pastor Ben

Pelgrimage

Lourdes 2020

“Waarom zou ik naar Lourdes gaan?”

Dat was het begin van het antwoord dat ik mijn collega
gaf in 1999 toen hij me vroeg een keer mee te gaan op
bedevaart. En voegde er toen een aantal redenen bij
om niet te gaan: “Ik kan hier ook goed bidden en een
kaarsje opsteken doe ik wel hier in de kerk. En al die
winkeltjes en handel….” Ik ging dat jaar niet. Maar het
jaar 2000 kwam, een bijzonder en een heilig jaar. We
hadden in de Betuwe een project gemaakt ‘7 tekens
rond de bron’ met daarin een bedevaart naar Lourdes.
Nu kon ik niet achterblijven, dus…
Het was overweldigend. Veel indrukken, naast het
drukke stadje Lourdes, de rust van pelgrims in het
heiligdom, de vele jongeren die samen met ouderen
het geloof beleven. Hoe jong en oud samen genieten
en kunnen bidden en vooral zingen. De vele lichtjes die
opgestoken worden, elke kaars zijn eigen verhaal en
achtergrond. Vieringen met Nederlandse pelgrims, de
woorden dringen diep door en raken me, de internationale vieringen en processies alles heel indrukwekkend.
En dan te midden van heel veel mensen voor de grot
de stilte vinden en ik schiet helemaal vol. Alles komt
boven, tranen krijgen de vrije loop en nieuwe energie

komt op de plek waar de tranen zaten. Het was iets wat
zo beeldend de rugzak leegschudden heet en opnieuw
vullen met kracht en moed. Het kon niet bij de eerste
reis blijven, ik was gegrepen en ben daarna als het
even kon elk jaar gegaan, in september met een groep
parochianen. En eerlijk het blijft elk jaar een belevenis. Ik heb genoeg redenen om te gaan. Om inderdaad
te bidden om kracht om mijn handicap te dragen, te
bidden voor al die mensen die ik ontmoet en me het
nodige toevertrouwen. Maar ook om te danken voor al
het goede dat mij zomaar overkomt. De zorg en liefde
die mensen mij geven, elke dag weer, de kracht om
verder te gaan en licht te blijven zien in onze soms donkere wereld. Te danken en te bidden voor de jongeren
die me hun zorgen toevertrouwen en met mij willen
zoeken naar antwoorden op levensvragen. Bovendien
heb ik de kans uitgebreider te praten met parochianen
die meegaan en leren we elkaar nog beter kennen. En
natuurlijk is er de gezelligheid van terrasjes, van samen
eten en ’s avonds een wijntje of andere versnapering.
Dit jaar ga ik weer mee met onze parochiereis in september (28 september tot en met 3 oktober). Ik hoop
dat weer veel mensen mee willen gaan. Een aantal al
voor de zoveelste keer en altijd veel nieuwe pelgrims. Ik
verheug me nu al en hoop dat u erbij bent, dan spreken
we elkaar zeker die week en wie weet leren we elkaar
goed kennen. Jong of oud, het maakt niet uit, je hoort
erbij en je bent welkom. Daarom ga ik dus mee naar
Lourdes!
Meer info bij Riet Visser 06-53769840
rietvisser6942@gmail.com
Pastor Ben Aarsen

Extra bedevaart
naar Kevelaer
Eens in de twee jaar organiseert de Stichting Broederschap Kevelaer, naast de jaarlijkse bedevaart, in de
maand mei een extra bedevaart naar Kevelaer voor
mensen met een beperking. Dit jaar op woensdag
27 mei 2020. De bedevaart wordt mede mogelijk
gemaakt door onder andere giften van de Parochiële
Caritasinstelling, de Albertusstichting Didam en de
Stichting Het Gasthuis Bergh. Deze bedevaart wordt
georganiseerd voor personen die niet met de gewone
jaarlijkse bedevaart mee kunnen in verband met hun
mindervaliditeit, zoals onder andere rolstoelgebonden
personen. Pelgrims uit de gehele parochie kunnen zich
aanmelden. Ook de begeleiders kunnen met de bussen mee. Wij vertrekken ’s morgens tussen 8:30 uur en
9 uur en hopen ’s avonds rond 18:00 uur weer thuis te
zijn. Er worden bussen ingezet waarmee mensen met

rolstoelen kunnen worden vervoerd. De dag begint in
Kevelaer met koffie en iets lekkers. Daarna zal er om
12:30 uur een eucharistieviering zijn in de basiliek, met
als voorgangers onze pastores. Na de viering gebruiken
wij gezamenlijk de maaltijd. De dag wordt om 15:30 uur
afgesloten met een Marialof, waarna we om 16:30 uur
weer huiswaarts keren. Door de giften die we hebben
ontvangen blijft de eigen bijdrage van € 20,- per persoon gehandhaafd (zelfde bedrag als in 2016 en 2018;
dit is dus voor vervoer, koffie met gebak en diner). Ook
de begeleiders betalen dit bedrag. Tevens zult u in de
gelegenheid worden gesteld om gebedsintenties op te
geven. Opgave voor 10 mei aanstaande. Voor verdere
informatie kunt u terecht bij onze broedermeesters:
Marjo Vonk, tel. 06 - 221 16 520 en Mimi Hendriksen,
tel.: 06 - 133 17 696.
De Gabriël • Nr. 2 - 2020

19

21 april informatiebijeenkomst Israëlreis
Met een groep uit Didam en de Liemers willen we dit jaar in november of volgend
voorjaar in mei een reis naar Israël maken met reisorganisatie Drietour. Plan is daar de
Bijbelse plaatsen rond het meer van Galilea, Kapernaüm, Nazareth en Jeruzalem te bezoeken en ook een uitstapje te maken naar de Dode Zee, de oase van Engedi en mogelijk ook kibboets Nes Ammin. De reis staat open voor iedereen die belangstelling heeft
om mee te gaan. Er kunnen zich maximaal 45 mensen opgeven. De minimumdeelname
aan de reis is 25 personen. Duur van reis is ongeveer 10 dagen. De kosten per persoon
worden voorlopig op ongeveer € 2.000,- geschat (bij deelname van 30-40 personen),
inclusief eten, entreetickets, vliegreis en accommodatie. Alleen een kopje koffie of thee
op een terras is voor eigen kosten. Tot nu toe hebben zich negen mensen opgegeven.
Op dinsdag 21 april is er een informatieavond voor belangstellenden in het parochiecentrum van Didam die begint om 19:30 uur. U zult een diavoorstelling te zien krijgen van
een eerdere Israëlreis. Ook kunt u vragen stellen over de reis. Nadere informatie: Rosemarie van der Hucht, predikant protestantse gemeente Didam, rvdhucht@ziggo.nl.

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.
Wat we zeker willen uitstralen, is, dat we een grote groep
vrijwilligers zijn die hun gaven en talenten laten zien
binnen de parochie H. Gabriël. Om die gaven en talenten
te ondersteunen en onderhouden worden er bijeenkomsten gepland onder leiding van Andries Govaart.

scheid en de overweging/in memoriam. Bovendien is er
aandacht voor muziek, het omgaan met de ruimte, met
symbolen en stilte. Deze toerusting zal in persoonlijke
gesprekken met de vrijwilligers van de avondwake en
uitvaartgroep toegelicht en vooral aanbevolen worden.

Toerusting van parochiële voorgangers in de avondwake,
uitvaartviering en afscheidsviering
Vijf bijeenkomsten in de parochie Heilige Gabriel in
Didam
Doelstellingen:
• de deelnemers hebben inzicht in en voeling met hun
eigen opvattingen over leven, dood en voortleven
• de deelnemers kunnen een gesprek voeren met de
nabestaanden waarin ze condoleren, kennismaken,
het geloof ter sprake brengen en overleggen over
praktische zaken
• de deelnemers zijn vertrouwd met lezingen uit de
Schrift die passen in de uitvaartliturgie
• de deelnemers kunnen op een kundige, toegewijde
en eigen wijze voorgaan in de uitvaartliturgie

De data zijn als volgt:
Dinsdagavond, 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni van
19:30 uur tot 22:00 uur.

Opzet van de bijeenkomsten
Iedere bijeenkomst begint met een schriftgesprek over
een schriftlezing uit het lectionarium van de uitvaart
liturgie. In eerste bijeenkomst verdiepen we ons in verschillende beelden en opvattingen rond leven, dood en
voortleven. In de tweede en eventueel de derde bijeenkomst behandelen we het gesprek met de nabestaanden. In de volgende bijeenkomsten oefenen we in de
kerk in lezen, bidden, overwegen, aan de binnenkomst
en de openingsdienst, aan de laatste aanbeveling ter af-
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Donderdagmiddag, 30 april, 13 en 28 mei, 11 en 25 juni
van 14:00 uur tot 16:30 uur.
Overige vanuit de commissie
Er zijn vrijwilligers die gezien hun leeftijd of ziek zijn
taken willen afstoten of stoppen. We zijn op zoek naar
mensen die een aantal uren per week of per maand zich
willen inzetten om binnen de geloofskernen van de
parochie werkgroepen op sterkte houden. En of je nou
het parochieblad of kerkbalans rond brengt of één keer
in maand helpt schoonmaken of iets doet met Liturgie,
allen zijn jullie vrijwilliger van de parochie H. Gabriël. Wil
je meer informatie hierover, neem dan contact op met
mij en we gaan zoeken naar iets waar jij jou talenten
kunt inzetten. In Didam staat de grote schoonmaak van
de kerk gepland op dinsdag 7 april. Ben je benieuwd
hoe dat te werk gaat kom dan gerust binnen lopen. Er
wordt op tijd een kopje koffie geschonken en tussen de
middag worden de vrijwilligers voorzien van een lekker
broodje.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Kind en liturgie

Informatieavond eerste heilige
communie 2021
Je leest het goed! We gaan al bezig voor de eerste heilige communie 2021. We hebben een informatieavond op:
Maandagavond 25 mei 2020
Om 19:30 uur in het parochiecentrum van Didam aan de Raadhuisstraat 2. We zullen in april de website, de lokale
bladen, via de communicatiemiddelen van de scholen, via de weekendmededelingen in de kerken waar we vieren, er
melding van maken. Dat is wat wij kunnen doen. Wij hopen dat jullie de moeite willen nemen om deze communicatie
te volgen. Je hoort van ons, wellicht komen we elkaar tegen! Hartelijke groet, namens mijn collega in het pastoraat,
diaken Theo Reuling en de vrijwilligers die doende zijn met de eerste heilige communie in de parochie H. Gabriël.
Pastoor Jurgen Jansen

Kinderkoor SamSam
U heeft ze vast al eens horen zingen: ons kinderkoor SamSam. Bij kindervieringen tijdens de Hoogfeesten, maar ook
bij de familievieringen verzorgen zij altijd de zang. En met wat voor een plezier! Maar…. SamSam is op zoek naar een
nieuwe enthousiaste dirigent(e) die het stokje over wil nemen van Maike Hieltjes. Iets voor u? Laat het ons weten!

Muzikale omlijsting tijdens familiev

ieringen

ie

Kinderkoor SamSam in act

Muzikale solo

Gabriël gezinsdag 2020
Het duurt nog even, maar toch melden we vast dat de
Gabriël gezinsdag dit jaar zal zijn op zondag 28 juni. De
gezinsdag is een gezellige, creatieve, sportieve, lekkere en catechetische dag voor gezinnen met jonge
kinderen. Het programma is op dit moment nog in
ontwikkeling, maar we beginnen ’s morgens om 9.30
uur met een Familieviering in de Mariakerk in Didam.
Kinderkoor SamSam zal daarbij met ons zingen. Daarna
bereiden we ons met koffie, thee en lekkers voor op
sport en spel. De pauze is eigenlijk geen pauze want die
gebruiken we om lekker met elkaar wat te eten. Na de
maaltijd gaan we creatief doen: kinderen en ouders, ouders en kinderen. Wat dat is blijft nog even een verrassing! Noteer maar vast de datum: zondag 28 juni 2020.

Tussencatechese
Heb jij je communie gedaan en ben je wel benieuwd naar welke verhalen de bijbel
nog meer kent? Lijkt het je leuk om meer te lezen, praten en creatief te zijn met (bijbelse)
verhalen? Let dan nu op: na Pasen begin ik (Imke Tilma) aan iets nieuws: Tussencatechese.
Houd de Facebookpagina en de website van de parochie in de gaten voor alle informatie!
Hopelijk zien we elkaar bij de tussencatechese!
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Jongerengroep Impulz

Impulz carnavalsactiviteit
Op zondag 23 februari hebben we met Impulz carnaval
gevierd. Dat de carnavalsoptocht in Didam wegens
weersomstandigheden niet
doorging mocht de pret niet
drukken; Wehl bood een prima alternatief! Voor we naar
de optocht in Wehl gingen heeft pastoor Jurgen Jansen
ons eerst meegenomen naar de oorsprong van het
carnavalsfeest. Zo blijkt de oorsprong ervan te liggen in
het oude Babylon en Rome, en heeft het carnavalsfeest
lange tijd een soort ‘ventielfunctie’ gehad, een moment
waarop machtsverhoudingen werden omgedraaid
en het volk gezagsdragers op de hak mocht nemen.
Ook hebben we onze eigen ervaringen met carnaval
met elkaar uitgewisseld. Omdat de deelnemers uit het
noorden, oosten en westen des lands kwamen, bood
dit interessante verschillende perspectieven.
Edwin

Eerstvolgende Impulzactiviteit
Op zondag 14 juni neemt Impulz deel aan de sacramentsprocessie in Wehl. Aansluitend
verdiepen wij ons in het kader
van het Jaar van de Eucharistie onder begeleiding van
pastoor Jurgen Jansen in dit
sacrament. Dit doen wij aan
de hand van het boek ‘Verhef
je hart’ van paus Franciscus.
Deelnemers aan deze activiteit
ontvangen een gratis exemplaar van dit boek, dus meld je
gauw aan via Facebook of per
e-mail aan Marcel of Edwin!
Programma voor de jongeren van Impulz:
10.00-10.45: eucharistieviering in St. Martinuskerk in Wehl
11.00-12.15: sacramentsprocessie
12.15-13.30: koffie, borrel en lunch in Café Reuring
13.30-15.00: inhoudelijke verdieping

Eerstvolgende activiteiten Jonge Gezinnen Bisdom Utrecht
Zijn jullie getrouwd, hebben jullie eventueel kinderen mogen ontvangen, en hebben jullie behoefte aan verdiepingsmomenten waar jullie als gezin naar toe kunnen? Kom dan naar dit nieuwe initiatief onder leiding van Vicaris Cornelissen! Voor de volwassenen is er verdieping aan de hand van een thema en groepsgesprek, maar ook tijd voor verdiepende gesprekken met elkaar als echtpaar. Voor de kinderen is er kinderopvang, waarbij het geloof op spelende wijze
mee wordt gegeven. Deze bijeenkomsten zullen iedere keer op een andere plek binnen bisdom Utrecht georganiseerd
worden. Nodig vooral je vrienden, familie en kennissen uit.
Voor wie: jonggehuwden (20-40 jaar) en jonge gezinnen met kinderen (0-12 jaar).
Waar: elke keer ergens anders binnen bisdom Utrecht.
Programma: ±11:00 uur eucharistieviering, ±12:00 uur lunch (€ 5,- per gezin), ±13:00 uur apart programma voor volwassenen en kinderen. Rond 16:00/16:30 uur afsluiting.
Aanmelden: per keer via jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com of via het Facebook evenement.
Op 19 april 2020 wordt van 10:00 tot 16:00 uur een bijeenkomst gehouden in de Johannes de Doperkerk in Wageningen met als thema Family planning/intimiteit. Pr. Kapelaan Simons zal een bijdrage leveren over seksualiteit/intimiteit
en een Fertility care specialist vertelt meer over family planning. Op 5 juli 2020 staat in Raalte het thema Bidden met
kinderen/het gezin centraal, met een bijdrage van pastoraal werkster Antoinette Bottenberg. Voor vragen en overige
informatie kun je terecht bij Vicaris Cornelissen (06 – 301 62 625) en Kim Timmermans-Visser
(jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com).

Hemelvaartsviering De Gabriël
Bij deze nodigen wij u van harte uit om op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, samen te
vieren, elkaar te ontmoeten en vooral samen parochie te zijn. Dit willen we doen op de
unieke locatie rondom Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg. Dit samen zijn zal om 10.00u
beginnen met een Eucharistieviering. Na de viering is er voldoende gelegenheid om elkaar
verder te ‘ontmoeten’. Verder informatie zal volgen via de huis-aan-huiskranten, de website
en facebook.
Iedereen is van harte welkom!
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Nieuws uit de geloofskernen
Beek

Didam

Overleden
22 januari

Gedoopt
Ria Schlief-Reesing

71 jaar

Rondom de Martinuskerk
We schrijven nu alweer maart 2020. De voornemens die
we in het begin van het jaar gemaakt hebben krijgen
nu gestalte. Dit geldt ook voor de Martinuskerk in Beek
voor wat betreft onderhoud van de kerk en pastorie
zowel binnen als buiten. Voor het onderhoud is een
strakke planning gemaakt voor het tijdsbestek 2019 2024. Maar niet alles kun je in een planning vastleggen.
Er komen altijd onverwachte dingen. Zoals de haan van
de toren die zijn staart verliest of de verlichting van het
uurwerk die het deels begeeft. En dan niet te vergeten
de verwarming van de kerk. Dit zijn onverwachte posten waar wel geld voor gereserveerd dient te worden.
Gelukkig staat de haan in volle glorie al weer fier op de
toren en geeft weer de goede windrichting aan. Het
uurwerk van de toren hebben we een paar maanden
moeten missen maar het eind is in zicht. De planning is
dat medio april het uurwerk teruggeplaatst gaat worden en dan weer volop verlicht de tijd aan zal geven.
Voor wat betreft de volgende werkzaamheden zal ik
middels de Gabriël uitgaven u op de hoogte houden.
Theo Kamps, gebouwenbeheerder St. Martinuskerk Beek

Braamt
Overleden
26 januari

Arnoldus Bernardus Thuis (Nol) 84 jaar

Rozy Goossen
Senna Besselink

Overleden
3 januari
14 januari
15 januari
15 januari
27 januari
28 januari
29 januari
3 februari
10 februari
19 februari
29 februari

Teun Peters
Ans Scholten-Bolder
Jan Polman
Eef Peters
Heinie van Wessel
Ada Wolters-Bloemberg
Fien Hendriksen-Lebbink
Joop Wienholts
Ans de Reus-Krosse
Annie Pollmann-Hubers
Willemien Beekman-Willemsen

91 jaar
91 jaar
84 jaar
84 jaar
83 jaar
80 jaar
82 jaar
86 jaar
73 jaar
79 jaar
87 jaar

Overlast rondom de Mariakerk
Het kan u haast niet ontgaan zijn; de werkzaamheden
ten behoeve van het Centrumplan zijn in volle gang.
Ook rondom de Mariakerk blijven wij niet van overlast
gespaard. Vanaf week 16, net na Pasen, gaat ‘fase 4’ in
uitvoering. Dit houdt in dat de gehele parkeerplaats
niet meer beschikbaar is, dit duurt tot de bouwvakvakantie. Het gehele parkeerterrein gaat op de schop: de
bestrating wordt verwijderd, er wordt een groot gat van
ongeveer drie meter diep gegraven voor de plaatsing
van infiltratiekratten. Hierin wordt het regenwater
verzameld en vloeit zo weer terug in de ondergrond.
Uiteraard blijft de kerk voor rouwauto’s, fietsers en
voetgangers bereikbaar. Ook houdt de aannemer bij de
werkzaamheden rekening met de vieringen in de kerk.
Omdat het parkeren van auto’s rondom de kerk moeilijk
wordt, verzoeken wij u zoveel mogelijk om met de fiets
te komen; parkeerplaatsen voor fietsers blijven beschikbaar. Wanneer dit noodzakelijk is, informeren wij u over
de stand van zaken rondom de kerk.
Namens het parochiebestuur, Tonnie Kuppens
Vieringen Meulenvelden
Iedere maand is er een viering in Meulenvelden, voorgegaan door een van de pastores of door de dominee.
Door een groep vrijwilligers worden de mensen opgehaald en weer teruggebracht naar hun kamer. Dus als er
mensen opgehaald willen worden voor de viering, laat
het weten.
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In april is de viering op zaterdag 11 april om 15:30 uur
we vieren dan samen Pasen. Pastoor Jurgen Jansen gaat
voor en het Dameskoor St. Martinus uit Didam zorgt
voor de zang. Na afloop wordt U allen uitgenodigd voor
een kop koffie en/of thee. U bent van harte welkom.

Different Generations zingt JCS
Op Goede Vrijdag 10 april zou het koor Different Generations in de Martuniskerk in Wehl een geloofsbelevenis
verzorgen. Het thema zou Jesus Christ Superstar zijn. In
verband met het coronavirus gaat dit niet door!

In mei is de viering op donderdag 7 mei om 15:30 uur
‘Meimaand – Mariamaand’. Dominee Rosemarie van der
Hucht gaat voor in deze viering en door het dameskoor
St. Marinus worden bekende Marialiederen gezongen.
Na afloop wordt U allen uitgenodigd voor een kop koffie en/of thee. U bent van harte welkom.

Koffie na de zondagse viering
Elke 1e zondag van de maand koffie na de dienst van
9.30uur. De data zijn: 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6
september, 4 oktober, 1 november en 6 december. 5
april vervalt in verband met de Palmpasenviering.

Op weg naar eerste communie
We zijn met de communicanten halverwege de bijeenkomsten op weg naar hun eerste communie. De
kinderen die hun bijeenkomsten in Didam hebben zijn
erg enthousiast. Op zondag 1 maart heeft u ze misschien wel gezien tijdens het koffie drinken in de kerk.
Zij hadden voor de bijeenkomst foto’s gemaakt van
doopvont, altaar en iets wat je heel mooi vindt in de
kerk. Hier zagen we foto’s van: tabernakel, plafond en
beelden. Deze hebben we ook nog even in de kerk bekeken. Onze volgende bijeenkomst is de paasmaaltijd
op zaterdag 1 april. Samen delen en eten daarna samen
naar de vuur-water-licht viering in Beek. Wij hopen u
daar te mogen ontmoeten.
Werkgroep eerste heilige communie
Jubilarissen Different Generations
Tijdens de eucharistieviering op zondag 16 februari jl.
in de Mariakerk te Didam hebben Ine Wenting-Roemaat
en Albert Wenting een eremedaille, een zilveren speld
en oorkonde van de Sint Gregoriusvereniging van
pastoor Jurgen Jansen in ontvangst genomen. Beide jubilarissen werden geëerd wegens hun 25-jarig lidmaatschap bij het koor Different Generations.

Palmpasen in de Mariakerk
Op zondag 5 april vieren we Palmpasen. In de Mariakerk
in Didam komen we die morgen samen met alle kinderen met hun ouders én hun Palmpaasstok. Zingend en
biddend vieren we dan Palmpasen en vertellen we het
verhaal over Jezus die op een ezel de stad Jeruzalem
binnen trekt. Uiteraard mogen alle kinderen hieraan
meedoen! We hopen dat veel kinderen een mooie
palmpaasstok hebben gemaakt en versierd!

’s-Heerenberg
Overleden
3 januari
Frans Geuijen
90 jaar
7 januari
Diny Besselink
83 jaar
12 januari
Bertie Wensink-van Bree
86 jaar
28 januari
Gert ter Horst
74 jaar
28 januari
Dorie Wissenburg-van Alen 90 jaar
7 februari
Jos Hövelmann-Buurma
78 jaar
13 februari
Joop Kaak
80 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Mededelingen
Ontmoeting ná de viering
Ná de viering op zaterdag 4 april 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.
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Opbrengst bloemenbusje
(4 januari t/m. 26 februari 2020)
St. Pancratiuskerk: € 15,-.
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.
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 4 april 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020
hun verjaardag hopen te vieren:
I. van Hoewijk-Sengers - 94
T. Bongers-Meijer - 94
T. Jacobs-Kniest - 94
E. Nuij-Teeling - 94
G. Wesselkamp-Martin - 92
F. Rutjes-Migchelbrink 91
H. Visser-Manders - 91
W. Eskens - 90
L. van der Heiden - 89
J. ten Broeke - 89
J. Wissink-te Booij - 89
A. Middelkoop - 89
S. Heitkamp-Neijenhuis - 88
L. Marissink - 88
J. Migchelbrink - 88
G. Wennekes-te Boekhorst - 88
A. Jansen-Meuleman - 88
F. te Pas - 87
H. Giezenaar-Menting - 87
M. Migchelbrink-Jansen - 87
A. van Bree - 87
J. Wennekes - 87
G. de Jong-ter Horst - 87
G. Huijink - 87
M. Engelbarts-Arendsen - 87
W. Bulten-Hoog Stoevenbelt - 86
G. Tousain - 86
J. van Rossum-van den Bosch - 86
L. Pel-Bolhuis - 86
J. Lörx - 86
A. Jeunink-Heupink - 86
G. Kemperman-ten Haaf - 86
G. Heijltjes - 85
A. Wellink-Janssen - 85
G. Te Winkel - 85
A. Hubers - 85
J. Angenent - 84
M. Meijer-Bol - 83
B. Giezenaar - 83
L. Sturrus - 83
A. ten Kleij-Vink - 83
P. Gort - 83
E. Voortjes-Heuveling - 82
J. Baars-Linnenbank - 82

G. Vrieze - 82
H. Wynands-Engels - 82
W. van Baarsel - 82
A. Bonnes-Neijenhuis -82
A. Smeenk-Ebbing - 82
T. Smeenk - 82
W. Hoedemaker - 82
J. Winters-Scholten - 82
J. Rozijn-Zenhorst - 82
J. van Hal - 82
J. Thomassen - 82
W. Keurentjes - 82
J. Kniest-Peters - 82
G. Varwyk - 82
E. Berentsen-Habermann - 82
J. Evers-Reessink - 81
G. Bos - 81
A. Wensing - 81
W. Nieling- 81
C. Wanders- Moellenkamp - 81
A. Hulst - 81
T. Toonen-Meijer - 81
W. Wennekes - 81
H. Buiting - 81
A. Neijenhuis - 81
H. Welling - 81
M. Bruins - 81
J. Heuveling - 81
F. van der Wal-Egbers - 81
M. Huisman-Meijer - 81
A. van Halteren - 81
A. Evers - 80
A. Brugman - 80
W. Ruikes-Ebbing - 80
W. Ruikes-Hakfoort - 80
A. Wissink - 80
M. Kuiper - 80
H. de Bruin - 80
M. Vreeburg-de Bruijn - 80
H. van Beersum - 80
B. Ebbing-Verheij - 80
G. Jansen-Kniest - 80
A. Buiting-Meijer - 80
H. Visser- 80
H. Keurentjes - 80

Tentoonstelling F.W. Mengelberg
Stadsmuseum Bergh, Heemkundekring Bergh en de
St. Pancratiuskerk hebben samen een tentoonstelling
samengesteld over de 19de eeuwse beeldend kunstenaar Friedrich Wilhelm Mengelberg, zijn leven, werk en
zijn tijd. Op 14 mei a.s. is het precies 100 jaar geleden
dat er een prachtige en unieke kunstcollectie naar ’sHeerenberg kwam. Het was de collectie middeleeuwse
kunst die J.H. van Heek aangekocht had uit de nalatenschap van deze kunstenaar F.W. Mengelberg uit Utrecht
die in 1919 was overleden. Het toeval wil dat dezelfde
F.W. Mengelberg in 1895-1897 de St. Pancratiuskerk in
’s-Heerenberg, nadat de bouw ervan gereed was, heeft
gedecoreerd en ingericht met altaren, heiligenbeelden, meubilair, schilderijen, gebrandschilderde ramen,
smeedwerk enzovoort. De middeleeuwse kunstcollectie
uit zijn nalatenschap die nu op Huis Bergh is te bewonderen, diende hem daarbij als voorbeeld en inspiratiebron. Mengelberg was een van de leidende figuren in
het z.g. Bernulphusgilde, dat zich toelegde op de bouw
van neo-gotische kerken in Nederland, nadat dat vanaf
1853 voor rooms-katholieken weer was toegestaan.
Deze neo-gotische kunststijl gaat terug op de oorspronkelijke gotische bouwkunst en beeldende kunst van
voor de reformatie. Het komt in Nederland niet vaak
voor dat je op een steenworp afstand van elkaar op zo’n
indrukwekkende wijze zowel voorbeeld als uitvoering
van een kunstenaar kunt zien. In beide exposities ‘Liefde
voor de Middeleeuwen’ in Huis Bergh (zie de website
www.huisbergh.nl) en ‘Echo van de middeleeuwen’ in
Stadsmuseum Bergh en St. Pancratiuskerk komen voorbeeld en uitvoering van Mengelberg samen. En passant
worden o.a. oude Liemerse kerken, schuilkerken, de
vele Bernulphuskerken in de Liemers en Achterhoek en
bijzondere religieuze zaken in ’s-Heerenberg in de 19de
eeuw belicht. De tentoonstelling ‘Echo van de Middeleeuwen in de St. Pancratiuskerk’ is te zien in de St.
Pancratiuskerk en het Stadsmuseum Bergh van vrijdag
15 mei 2020 t/m zondag 28 maart 2021. Op gezette
tijden zullen vanuit Stadsmuseum Bergh spéciale rondleidingen worden gegeven in de St. Pancratiuskerk en
Stadsmuseum Bergh. Zie daarvoor onze website www.
stadsmuseumbergh.nl Toegangsprijs voor de expositie
bedraagt € 7,50. U betaalt € 4,- voor het museum en
€ 3,50 extra voor de rondleiding langs de expositie in
museum en kerk.

Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden,
laat het ons dan even weten. (0314 – 661 224)
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Concert op het Maarschalkerweerdorgel
van de Sint-Pancratiuskerk, ‘s-Heerenberg
Mark Heerink, orgel, m.m.v. Magrita Rondeel, cello
Zondag 17 mei 2020 van 16.00-17.00 uur.
Voor het zevende achtereenvolgende jaar krijgt u de gelegenheid het prachtige orgel van Maarschalkerweerd
in de Sint-Pancratiuskerk in concertvorm te beluisteren.
De toegang is ook nu weer vrij, maar ter bestrijding van
de kosten wordt na afloop om een vrije gift gevraagd.
De organist is Mark Heerink, stadsorganist van Hoorn:
www.markheerink.nl. Hij speelt composities van Johann
Sebastian Bach, Johannes Brahms, Felix MendelssohnBartholdy, Josef Gabriël Rheinberger en Maria Theresia
von Paradis. Deels zijn het werken voor orgel solo, deels
voor orgel én cello.
Mark Heerink is als kerkmusicus verbonden aan de r.-k.
Parochie Heilige Matteüs, in welke functie hij het Maarschalker-weerdorgel van de H.H. Cyriacus & Francuskerk
(Koepelkerk) bespeelt. Magrita Rondeel houdt zich intensief bezig met kamermuziek, w.o. Het Wings Ensemble, Trio Lataster en Villa met Uitzicht. Zij remplaceert bij
o.a. Het Balletorkest, Metropole Orkest, de Filharmonie
te Antwerpen en Symfonia Rotterdam.
Voor uitvoeriger informatie over het programma kunt u
vanaf begin april kijken op www.parochiegabriel.nl.

Kilder
Wat is mogelijk?
Beste mensen in de geloofskern van Kilder,
Wat is en blijft mogelijk in Kilder?
1. Avondwake
2. Afscheidsvieringen
3. Allerzielenviering
Zo lang de kerk er zich voor leent zijn vrijwilligers en
pastores beschikbaar voor deze vieringen. Als mogelijke
alternatief, als de kerk een andere bestemming krijgt;
kunnen we gebruik maken van het Kelrehuus.
Schutterij Kilder
Ondertussen heeft schutterij Sint Jan te Kilder een aantal vieringen aangevraagd en deze worden ook voorgegaan door diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen
Jansen en een aalmoezenier van de kermisexploitanten.
Mensen nodig
Voor deze momenten van vieren heeft Kilder vrijwilligers nodig. Voor vragen en informatie kunt u bij Theo
Kluitman in Kilder terecht.
Namens het parochiebestuur en mijn collega diaken
Theo Reuling, Pastoor Jurgen Jansen
Waar ligt De Gabriël?
Af en toe bereikt ons de vraag, waar ligt De Gabriël?
Deze ligt in uw lokale supermarkt, tegenover de kerk en
vanaf dit huidige nummer in het Kelrehuus. Daar kunt u
ook een exemplaar meenemen.
Zijn er mensen…
Maar misschien zijn er mensen die genegen zijn om
De Gabriël rond te brengen? Wij zouden het geweldig
vinden. Daarmee komt de informatie vanuit de parochie
bij u in de brievenbus. Mensen die dat zouden willen.
Die de tijd hebben en genegen zijn om zes keer per jaar
in de gemeenschap van Kilder De Gabriël rond willen
brengen. Laat het ons weten! U kunt zich opgeven tot
dinsdag 28 april per mail (secretariaat@parochiegabriel.nl) of telefonisch via 0316 - 221 021. Na mogelijke
opgave zullen we een datum met elkaar afspreken op
welke wijze wij het zouden gaan organiseren. Ook zullen wij deze informatie via Monferland Journaal communiceren.
Hartelijke groet,
Namens parochiebestuur,
pastoor Jurgen Jansen

Loil
Overleden
30 januari
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Riet Schlief- Koenders

78 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.
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.

Nieuw-Dijk
Overleden
25 januari
8 februari

Stien Willemsen-Terbonssen 89 jaar
Teun Looman
85 jaar

Nieuw Wehl
Bijzonder kruisweg in de Calvarietuin te Nieuw Wehl
Tijdens de Stille Week zijn er in de Calvarietuin te Nieuw
Wehl (tegenover de hoofdingang van Elver) bijzondere kruiswegstaties te zien. Deze kruiswegstaties zijn
vormgegeven in het Atelier van Stichting Elver. Onder
de bezielende leiding van Ramon te Winkel zijn Jantine,
Bas, Marian en Esther bezig geweest met het schilderen
van een statie uit de kruisweg. In totaal zijn er 15 staties
gemaakt, inclusief een statie over de Opstanding. Deze
staties geven de momenten weer uit de lijdensweg die
Jezus op de dag van zijn sterven heeft afgelegd.
Het lopen langs de kruisweg biedt de mogelijkheid om
stil te staan bij Jezus’ lijdensweg en bij het actuele lijden
van mensen wereldwijd en nodigt zo uit tot engagement. Bij de staties worden korte tekst- en muziekfragmenten aangereikt. Deze bijzondere kruisweg is
dagelijks te bezoeken vanaf maandag 6 april tot en met
woensdag 15 april in de Calvarietuin, Nieuw Wehlseweg
te Nieuw-Wehl. Van harte welkom!
Anneke de Hoop, Geestelijk verzorger Elver

Data doordeweekse vieringen
Data doordeweekse vieringen met koffiedrinken
Woensdag 8 en 22 april
Woensdag 13 mei
Woensdag 10 en 24 juni
Carnavals viering 15 februari jongstleden
Zaterdag 15 februari werd de aftrap gegeven voor het
Carnaval, met een mooie gebedsviering in de kerk H.
Antonius van Padua. Het thema dit jaar luidde:
‘Je moet er een neus voor hebben’. Een viering waarbij
Guus van der Ploeg zijn beste beentje voorzette. Hij
heeft de complete viering op rijm gezet en de overweging gezongen onder begeleiding van enkele muzikanten. Verder hebben de koren Vocaal en Sam Sam de
viering muzikaal ondersteund. Na afloop van de viering
gingen jeugdprinses Jasmijn en prins Theet met hun
adjudanten en de raad van 11 van c.v. de 11jes voorop
in de polonaise door de kerk.

Carnaval
Op zondag 9 februari vond in de residentie van Carnavalsvereniging de Mölledraejers de eerste Carnavalsviering plaats na het sluiten van de kerk in Nieuw-Wehl.
Uiteraard was de nieuwe prins, Prins Stan de 1e (Stan
van Pul) met zijn voltallige gevolg aanwezig. Ook Prinses
Jill de 1e (Jill Mulder) van De Lollige Snuiters uit Wehl
was met haar voltallige gevolg van de partij.
De Gabriël • Nr. 2
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De Carnavalsmis was oorspronkelijk een initiatief van
Pater Willy Hoeben en vormt al jaren een vast onderdeel
van het programma van de Carnavalsvereniging. Nu
het sluiten van de kerk heeft de vereniging zich op de
ontstane situatie beraden en is tot de conclusie gekomen dat deze waardevolle traditie niet overboord gezet
moest worden nu de kerk gesloten was. De vraag was
natuurlijk wel: Hoe en waar gaan we dat nu dan wel
doen? Al snel kwam het bestuur tot de conclusie dat
men de tent, die tijdens de hele carnavalsperiode vlak
achter de kerk staat, voor deze gelegenheid ook kon
gebruiken. Zowel de voorzitter (Rene Bongaarts) als de
president (Johnny Vonk) gingen in hun openingswoord
en slotwoord in op deze situatie. Zij hopen beiden dat
deze waardevolle traditie ook in de tent een waardig
vervolg kan krijgen.
De viering had een vrolijk karakter met het koor One
More Voice als heus gospelkoor verkleed en met vrolijke
klanten van het dweilorkest De Mölledweilers. De voorganger, Theo Reuling, ging in zijn overweging in op de
evangelielezing over “het zout van de aarde” (Matteüs 5,
13-16) waarbij hij de aandachtig luisterende Carnavalisten en Parochianen opriep “het zout der aarde” te zijn.
Vooraf was er een gezonde dosis scepsis over deze
nieuwe opzet bij een aantal mensen, maar ik denk dat
met deze nieuwe opzet een waardevolle traditie een
waardig vervolg heeft gekregen.

Stokkum
Overleden
2 januari
Annie Römer-van Bindsbergen 90 jaar
15 januari
Jan Polman
85 jaar
21 februari
Wim Kuster
78 jaar
23 februari
Annie Kuster-Wijnands
88 jaar
24 februari
Hetty Knuvink-Wolters
65 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
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Daor doen wi-j ‘t veur
De 21e carnavalsmis van de Leertrekkers in Stokkum,
met een lach en een traan. Waarom al meer dan twintig
jaar de carnavalsmis in Stokkum. Carnavalsvereniging
De Leertrekkers vierde in het jaar 2000 het 33-jarig
jubileum en begon toen met de carnavalsmis. De mis is
altijd gebleven. De carnavalsmis kwam zo snel van de
grond, omdat toenmalig pastoor Nollen een groot voorstander was en ook zangkoor Inter Nos direct medewerking verleende. Voor de jaarlijkse organisatie werd de
werkgroep opgericht met de toepasselijke naam “Alaaf
Hosanna”. De teksten in de mis zijn, voor zover mogelijk,
in het Stokkums dialect.
Het was niet alleen het slechte weer en de afgelasting
van de optochten dat deze carnaval er een zou worden
met een lach en een traan. Dinsdag voor carnaval werd
Hetty Knuvink ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis. Hetty werkte vanaf het begin mee aan Alaaf Hosanna en de carnavalsmis van 23 februari. Voorafgaand
aan het openingswoord werd gevraagd om te bidden
voor Hetty. Hetty is op carnavalsmaandag overleden.
In de avondwake is onder meer stilgestaan bij het werk
van Hetty voor Alaaf Hosanna. Hetty was de aanjager
voor de Stokkumse carnavalsmis. Kwaliteit en respect
stonden bij Hetty hoog in het vaandel. Hetty is 65 jaar
geworden. We zullen haar missen. Ook triest was dat
net voor de mis bekend werd dat de moeder van een
van de adjudanten, mevrouw Annie Kuster-Wijnands,
op 88-jarige leeftijd was overleden. Ook voor haar werd
gebeden.
De 21e carnavalsmis in Stokkum. Elke mis was anders,
met ’n nieuwe prins en een eigen thema. Bij dat thema
werden dan de liederen en de teksten gezocht. Enkele
thema’s waren: “tied veur mekaar”, “samen dele”, “leave
en laote leave”, en bij de aankondiging van het sluiten
van de kerk: “En now dan”? Het thema dit jaar was: “Daor
doen wi-j ’t veur”. De misboekjes zijn altijd door de werkgroep samengesteld, in nauw overleg met pastoor Nollen. Toen pastoor Nollen om gezondheidsredenen niet
meer de hele mis kon doen en ook na het zijn overlijden
in 2016, werd de mis samengesteld in overleg met andere voorgangers van de Gabriël parochie. Diaken Leon
Feijen, pastoraal medewerker Guus van der Ploeg en de
laatste twee jaar diaken Theo Reuling werden door de
werkgroep Alaaf Hosanna verwelkomd. De vieringen
worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid. Er is veel
overleg met alle betrokkenen.
De carnavalsvereniging wordt bij het grootste gedeelte
van de viering betrokken. De prins, jeugdprins(es), prins
van de Kajotters, hofhouding, president, voorzitter,
iedereen wordt uitgenodigd. In december 2019 werd
zangkoor Inter Nos opgeheven. In alle voorgaande
twintig missen verleende dit koor haar medewerking.
Inter Nos werd met een groot applaus bedankt. Een mis
zonder koor is niet volledig. Gerrie Knuvink had uit oud
Inter Nos-leden en oud prinsen een koor samengesteld.
Er was weinig tijd om te repeteren, maar toch wist het
gelegenheidskoor met de naam “Wi-j doen ’t nog ’n
keer” er een prachtige viering van te maken. Sinds en-

kele jaren wordt medewerking verleend door een sterke
afvaardiging van de plaatselijke harmonie Volharding.
De harmonie is een sterke meerwaarde voor de Stokkumse carnavalsmis. De mis van Alaaf Hosanna wordt
door iedereen gewaardeerd. Voorgaande jaren was het
gebruikelijk dat voor de kerk samen op het carnaval
wordt geproost. Vanwege de erbarmelijke weersomstandigheden gebeurde dit nu achter in de kerk. Diaken
Theo Reuling kreeg van Leertrekkersprins Alberto den
Eerste een prinselijke onderscheiding.

zodat pastor Aarsen er beter kon gaan staan. Wij zijn
Alouis veel dank verschuldigd en wensen zijn vrouw
Wilhelmien, kinderen en kleinkinderen veel kracht en
sterkte.
Dankbaar zijn we dat we u ook kunnen melden dat sinds
1 maart Harrie Gudde de functie van gebouwenbeheerder heeft aanvaard. Harrie is voor velen zeker geen
onbekende hij was al actief op ons parochiekerkhof en
deed al met enige regelmaat klusje voor de parochie.
Wij wensen Harrie veel succes met de door hem aanvaarde functie.
Erich en Nel Varwijk hebben velen jaren alles klaargezet
en de mensen opgehaald voor de vieringen in Oldershove. Ze zijn daar nu mee gestopt en hebben het stokje
over gedragen aan Jan te Dorsthorst en Martha Alferink.
We bedanken Erich en Nel voor hun trouwe inzet. Ook
wetende dat we in geval van nood altijd nog een beroep op hen mogen doen. En we wensen Jan en Martha
veel succes.
Ook bedanken wij Ans Aaldering zij heeft jarenlang
de Echo, later De Gabriël bezorgd. Maar zij moest hier
helaas om gezondheidsredenen mee stoppen. Ans bedankt en we wensen je het allerbeste. Voor de wijk van
Ans zijn we nog op zoek naar een bezorger(ster). Mocht
u hier interesse voor hebben neem dan even contact op
met het parochiesecretariaat.

Wehl
Gedoopt
Teus Vreman

Overleden
5 januari
7 januari
19 januari
7 februari

Riek Buiting-Helmes
Riet Volman-Hageman
Wim Koenders
Theet Krosse
Jopie Robbe

87 jaar
88 jaar
81 jaar
78 jaar
65 jaar

Personalia vrijwilligers
Op maandag 18 november 2019 hebben we plotseling
afscheid moeten nemen van Alouis Peters. Hij was sinds
1981 vrijwilliger van onze geloofsgemeenschap. Eerst
in de drukkerij voor de Echo en ook heeft Alouis menig
boekje gedrukt voor de jaarlijkse processie, huwelijken,
en uitvaarten. Later kreeg Alouis ook nog de functie
erbij van gebouwenbeheerder. Hij heeft onder andere
geholpen bij de bouw van de kapel op het kerkhof en
menig klusje in de kerk geklaard. Bij de verkoop van
het parochiecentrum heeft Alouis er, met behulp van
een aantal vrijwilligers, voor gezorgd dat er twee mooie
ruimten werden gecreëerd waar we nu nog dagelijks
van genieten. Zijn laatste klusje was een paar balken
onder het altaar verwijderen en het altaar verstevigen

Zondag 7 juni 2020 om 11:00 uur:
50 jarig jubileum Missionair werk pater
Toon te Dorsthorst
Pater Toon, geboren op een boerderij in Eldrik voelde
al jong dat het boerenbloed in zijn genen zat. Na de
landbouwschool en de mulo ging hij zijn diensttijd in.
Daar begon het vlammetje te branden om tropische
landbouw ontwikkelingswerk te gaan doen. Hij kwam
in contact met de congregatie van Oblaten die hem
adviseerden om daarnaast filosofie en theologie te gaan
studeren. Via de stichting kwam hij in Suriname terecht.
Hier kon hij zijn liefde voor de landbouw en natuur
delen naast zijn theologie opleiding. In 1970 werd hij in
de Martinuskerk in Wehl tot priester gewijd. Als boslandpater heeft pater Toon letterlijk de handen uit zijn
mouwen gestoken. Vele scholen en kerken zijn door zijn
inzet in de binnenlanden van Suriname gebouwd en
groeien nog steeds evenals het grote aantal pastoraal
werkers (sters) die hij heeft opgeleid. Dit zijn maar een
paar voorbeelden van al het Missionair werk hij heeft
gedaan, in soms zware en onrustige politieke tijden in
Suriname. In de eerstvolgende Gabriel komt een uitgebreid interview met Pater Toon.
Pater Toon is dankbaar voor al uw steun en betrokkenheid. U bent daarom van harte welkom om de Eucharistieviering op 7 juni mee te vieren. Aansluitend is er een
receptie in zaal Reuring waar een ieder hem persoonlijk
kan feliciteren.
Onlangs verscheen het boek ‘Pater Toon, boslandpater:
geroepen tot pastor en profeet’. In dit boek, geschreDe Gabriël • Nr. 2 - 2020
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ven door pater Toon, blikt hij terug op al die jaren van
leven en werken in Suriname. Het boek is in de loop van
de zomer te koop in Nederland.

Vastenactie
De vastenzakjes zijn dit jaar niet in Wehl en Nieuw Wehl
verspreid. Als u in deze vastentijd het project ‘Verbetering gehandicaptenzorg in Vietnam’ wilt ondersteunen
kan dat door:
• uw gift te deponeren in de rode bussen die in de
portalen van de kerk staan;
• door een envelop te deponeren in de brievenbussen
van de parochiecentrums o.v.v. Vastenactie;
• een gift over maken naar Vastenactie
IBAN: NL21 INGB000 000 5850 o.v.v.
projectnummer 401399

Zeddam
Sacramentsprocessie Wehl – Zondag 14 juni
Op zondag 14 juni wordt in Wehl de jaarlijkse Sacramentsprocessie gehouden. Aan de processie werken
zowel Schutterij De Eendracht als Schutterij St. Martinus
én muziekvereniging AMDG mee voor de muzikale omlijsting. De zangkoren en gelovigen zullen gezamenlijk
de typerende processie-gezangen zingen. Traditiegetrouw zullen tijdens de processie diverse oude vaandels
worden meegedragen evenals het oude baldakijn waaronder het Sacrament wordt meegedragen. De processie
wordt voorafgegaan door een Heilige mis die om 10:00
uur zal beginnen.
Het aantal deelnemers aan processies in Nederland
neemt het afgelopen jaar weer toe. Wij hopen dat we
die tendens ook in Wehl mogen zien. De eeuwenoude
traditie van de processie kan alleen blijven bestaan bij
voldoende deelnemers. En laten we eerlijk zijn; heeft
u vroeger zelf ook niet meegelopen in de processie?
U bent van harte uitgenodigd dat dit jaar wederom te
doen. Via Oldershove en langs een aantal rustaltaren
lopen we dit jaar naar het Hagelkruis en vanaf daar weer
terug naar de kerk. Bewoners aan de route wordt gevraagd de route vrij te houden van geparkeerde auto’s.
Traditiegetrouw zal op het kerkplein een vaandelhulde
worden gebracht.
Deze processie is uit oude tijd, laten we er samen aan
werken dat ook in de toekomst de processie haar tijd
blijft krijgen!
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Overleden
21 januari
29 januari
21 februari
9 maart
10 maart

Gerard Wissink
Mientje Gertzen-Jansen
Karin Hebing
Frans van Schriek
Trees Hollander-Egberts

76 jaar
85 jaar
59 jaar
77 jaar
94 jaar

Passie in Montferland op 10 april gaat niet door!
De organisatie van ‘Passie in Montferland’ heeft het
besluit genomen de Passie op 10 april aanstaande niet
door te laten gaan in verband met het coronavirus.
Het was voor ons een zeer moeilijk besluit. Alle spelers
hadden er ongelofelijk veel zin in en dat was altijd te
merken tijdens de goed bezochte repetities. Maar diverse omstandigheden dwingen ons toch om de Passie
dit jaar los te laten.
Maar zeker niet getreurd. Dit prachtige en unieke verhaal van de Passie zullen wij volgend jaar gewoon weer
oppakken en gaan dan, zeker weten, met dubbel zoveel
enthousiasme van start! We wensen iedereen ondanks
(of juist dankzij) alle perikelen een leerzame tijd toe.
Tot volgend jaar!

Vastenwandeling
Zaterdag 29 februari om 13.30 uur stond er voor de St.
Oswaldus Kerk te Zeddam een grote groep wandelaars
klaar om deel te nemen aan de Vasten Wandeltocht,
georganiseerd door de MOV groep van de Gabriël
Parochie. De deelnemers kwamen uit bijna alle geloofskernen van de H. Gabriël en ook Pastoor Thanh Ta van
de St. Willibrordus Parochie uit Zevenaar was met een
aantal mensen aanwezig. Door Diaken Leon Feijen werden de deelnemers een hartelijk welkom geheten en
vervolgens werd er door hem een stukje uit de Veertigdagen kalender voor gelezen. Hierna gingen we op weg
naar de Montferlandse bossen onder leiding van Ineke
Bisselink, er was weer een mooie route uitgekozen met
een wisselend landschap en hoogte verschillen en een
straffe wind. Tijdens de wandeling hebben de deelnemers met elkaar gesproken over de dagelijkse dingen
en alles wat ons in deze wereld bezig houdt. Hierdoor
ontstaan er weer goede contacten, wat de onderliggende band met de geloofskernen weer versterkt en
ook de contacten met de St. Willibrordus Parochie. Na
een mooie wandeling van ruim een uur werd voor de
St. Oswaldus kerk nog een meditatie uit de kalender
voorgelezen. In de lekker verwarmde kerk werden we
ontvangen met heerlijke koffie en thee. Rond 15.30 uur
begon de Vesperviering, voorgegaan door Leon Feijen
en begeleid door het St. Oswalduskoor. De viering werd
bijgewoond door alle deelnemers van de wandeltocht
en ook Pastoor Jansen en diverse andere parochianen
waren hierbij aanwezig. Het was een waardige viering.
Ook lag er voor iedereen een gratis Veertigdagen Kalender klaar. Namens alle deelnemers, dank aan de MOV
groep en allen die dit hebben georganiseerd.

Kledinginzameling Zeddam
Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kleding actie voor Mensen in Nood. Dankzij uw
gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië
ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en
sanitair. Uw kunt kleding in gesloten plastic zakken inleveren op zaterdag 4 april 2020 tussen 9:30 – 11:30 uur
bij het Parochiecentrum St Oswaldus, Bovendorpsstraat
3 in Zeddam.

Een van de deelnemers
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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

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.

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

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

Bereikbaarheid

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 enkel
op afspraak geopend. Contact is mogelijk per mail met
suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl of telefonisch via nummer
0314 - 66 12 74. Bij geen gehoor wordt u terug gebeld. Uw gebedsintenties zijn op te geven bij het secretariaat van de kerk waar deze
gelezen mogen worden.

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
Pastoor Jurgen Jansen - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Sandra Bergevoet - Secretaris
Eric Kessen - Penningmeester
Tonnie Kuppens - Gebouwenbeheer
Theo Holleman - 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.

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

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

