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Kerk-zijn in coronatijd
Afstand houden en livestream

Zes kerkgebouwen
zes nieuwe eigenaren

Kind en liturgie

eerste communie en vormsel

Agenda
Agenda

Inhoudsopgave

Agenda parochie H. Gabriël

Nr. 3 - 2020

• Naamdag parochie H. Gabriël
26 september 2020, 19:00 uur, Pancratiuskerk
’s-Heerenberg
27 september 2020, 10:00 uur, Mariakerk Didam

Op de voorpagina: De afgelopen maanden vieren we
anders dan anders. Velen van u hebben langere tijd
geen vieringen in de kerk kunnen bijwonen. De vieringen via livestream boden een uitkomst. Met de inzet
van vrijwilligers en het verbinden van wat kabeltjes
heeft u de eucharistievieringen kunnen volgen. Wat
anders dan anders, maar u was er bij!

• Eerste communieviering
4 oktober 2020, 09.30 uur
Oswalduskerk Zeddam
• Eerste communieviering
4 oktober 2020, 11:30 uur
Martinuskerk Wehl
• Eerste communieviering
11 oktober 2020, 09.30 uur
Martinuskerk Wehl
• Eerste communieviering
11 oktober 2020, 11:30 uur
Oswalduskerk Zeddam
• Laatste weekendviering
pastoor J. Jansen - Zeddam
25 oktober 2020, 09:30 uur
Oswalduskerk Zeddam
• Laatste weekendviering
pastoor J. Jansen – ‘s-Heerenberg
7 november 2020, 19:00 uur
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg

8

• Laatste weekendviering
pastoor J. Jansen - Beek
8 november 2020, 11:00 uur
Martinuskerk Beek

13

• Laatste weekendviering
pastoor J. Jansen - Wehl
14 november 2020, 19:00 uur
Martinuskerk Wehl
• Laatste weekendviering
pastoor J. Jansen - Didam
15 november, 10:00 uur
Mariakerk Didam
De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 20
oktober 2020. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 25 september 2020. De
redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken
taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet
te plaatsen.
• Vormgeving en druk
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
In De Gabriël worden regelmatig foto’s geplaatst
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld. Deze
foto’s worden naast De Gabriël onder meer gebruikt
voor de website, social media en wervings- en informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De Gabriël
toestemming aan betrokkenen gevraagd om deze
foto’s voor eerdergenoemde middelen te gebruiken.
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Voorwoord
Voorwoord
Hoe makkelijk is het om in dit voorwoord
uitgebreid stil te staan bij dat ene woord waar
we sinds februari van dit jaar dagelijks mee
geconfronteerd worden? Ja, het heeft invloed op
ons leven en hoe wij dat inrichten, en ja, het is en
blijft een zorgelijke situatie. En zeker als je er in
je nabijheid mee geconfronteerd bent, zal je het
woord nog lang bij je dragen. Het heeft ons aller
leven beïnvloed, dat is een feit. Enfin, ook deze De
Gabriël wordt gevuld met onder andere artikelen
die betrekking hebben op de tijd waarin we de
afgelopen maanden, en nu nog steeds, hebben
geleefd.
Wellicht bent u in de gelegenheid geweest om
een viering in de kerk bij te wonen. Met regeltjes,
looplijnen en de eerste weken ook nog zonder
te communie kunnen gaan. Toen we weer wél
te communie konden gaan werd mij door een
filmploeg van Katholiek Leven gevraagd hoe ik
dat, en de periode van het niet kunnen ontvangen
van de communie, heb ervaren. Dat heeft me wel
aan het denken gezet. Ik moest wennen aan het
gebed van de geestelijke communie, maar toen
ik dat eenmaal was heb ik dat gebed echt ervaren
als het fysiek ter communie gaan. Als ik er nu aan
terugdenk kostte het me wel moeite om het te
bidden. Maar is het niet herkenbaar dat je iets
intenser ervaart als je er moeite voor moet doen?
Het heeft mij al met al wel wat gebracht.
Zoals gezegd lezen we in deze De Gabriël meer
over wat corona bij ons als kerk teweeg heeft
gebracht. Maar we kijken zeker ook weer vooruit.
Naar de geplande vieringen voor de kinderen
die hun eerste communie gaan doen en voor de
kinderen die zich verder voorbereiden op het
ontvangen van het vormsel. We kijken vooruit naar
een periode van afscheid nemen, direct gevolgd
door een periode van kennis maken, voor zowel
pastoor Jurgen Jansen als pastoor Marc Oortman.
Het zal wennen zijn. Voor hen beiden én voor ons
als parochianen. Maar ik ben er ook van overtuigd
dat we allemaal snel onze weg daarin zullen
vinden.
Van harte hoop ik dat deze De Gabriël actueel
mag blijven en niet wordt achterhaald door
onverwachte ontwikkelingen. Dat we verantwoord
stapjes mogen blijven zetten om weer te kunnen
vieren, om afscheid te nemen, om te verwelkomen.
Anders dan anders. Dat dan weer wel.
Augustine van Ree
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lijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: pastoor Marc Oortman. Pastoor Oortman werd gewijd in 2009 en is 53 jaar. Als pasaal team en bestuur hebben wij reeds kennis met hem mogen maken en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. De installatieviering
n pastoor Oortman zal worden gehouden op zondag 6 december om 10.00 uur in de Mariakerk te Didam. Over deze plechtigheid en de wijze waarop
afscheid zullen nemen van pastoor Jansen zullen we u nog nader berichten in een komende uitgave van parochieblad De Gabriël waarin beide
stoors ook uitgebreid aan het woord zullen komen.
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Geloof in de toekomst

Afscheid pastoor Jurgen Jansen
Bijzonderheden als een afscheid of een welkom zijn we
altijd gewend te vieren met een gezamenlijke eucharistieviering in de Mariakerk in Didam. Corona staat ons
hierbij in de weg. Omdat we toch graag zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te willen geven afscheid te
nemen van pastoor Jansen gaat hij een ronde maken
langs de geloofskernen. In plaats van één afscheidsviering te houden, komen er dus vijf. Deze vieringen zijn
op:
- Zondag 25 oktober		 09:30 uur Oswalduskerk Zeddam
- Zaterdag 7 november 19:00 uur Pancratiuskerk
					
’s-Heerenberg
- Zondag 8 november 11:00 uur Martinuskerk Beek
- Zaterdag 14 november 19:00 uur Martinuskerk Wehl
- Zondag 15 november 10:00 uur Mariakerk Didam
In de volgende De Gabriël zullen we hier meer informatie over geven.
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Houvast voor de toekomst

D

e zomervakantie, hoe anders dan anders, zit
er voor veel mensen langzamerhand weer op.
Op een moment waarop we gewend waren woorden te
gebruiken als ‘uitgerust’ en ‘fris’, speelt nu doorlopend
ook onzekerheid mee. Hoe ontwikkelt zich dat met het
virus en wat gaan we er economisch allemaal nog van
merken? Iedereen heeft graag vastigheid en zekerheid.
Dat schept vertrouwen in de toekomst. Dat is nu allemaal minder. Wat geeft houvast?
Als ik God was en zou terugkijken op het afgelopen half
jaar, dan zou ik buiten alle ellende ook veel mooie dingen zien. Dingen die iets laten zien van wat het Rijk van
God inhoudt en houvast bieden voor de toekomst.
Ik zou zien dat veel mensen zich bovenmate hebben ingezet omdat het in hun bezigheden om de medemens
ging. Werkers in de zorg en andere essentiële beroepen,
vrijwilligers en gewone burgers hebben meer gegeven
dan van hen verwacht mocht worden. Soms letterlijk
tot het einde van hun krachten. En daarbij nog steeds
positieve gevoelens hebben van ‘het is voor de goede
zaak’. Een gevoel dat veel mensen aan elkaar verbonden heeft om samen voor die goede zaak te staan.
Ik zou zien dat heel veel mensen nood hebben ervaren
in hun omgeving en daar op gereageerd hebben. Nabijheid is daadwerkelijk gezocht, activiteiten zijn opgezet
en soms hele creatieve. Geld noch moeite werd gespaard om iets te doen waar een ander mee geholpen
is. Dit heeft mooie gevoelens teweeggebracht, zowel bij
de gangmakers als bij de doelgroep. Ervaringen van ‘dit
is mooi, hier gaat het uiteindelijk om’.

Ik zou zien dat mijn schepping even opgelucht kon
ademhalen. Daar waar mensen noodgedwongen een
stapje minder konden doen, kwam er ruimte voor de
natuur, dieren, schone lucht. Zichtbaar werd hoe schadelijke invloeden op mens en natuur in een korte tijd
wegvielen. Een bevestiging van gevoelens van mensen
die zich afvroegen of dat nog wel mogelijk zou zijn. Een
signaal dat het kan.
Dit zou ik zien als ik God was. Maar niemand van ons is
God, ik ook niet. Maar we hebben wel meegemaakt wat
hiervoor beschreven is. Dat wat in Gods ogen tekenen
van het Rijk Gods genoemd mogen worden. Wij weten
dat, wanneer het leven weer een beetje terugkomt op
het niveau van vóór de corona-uitbraak, veel van deze
positieve ervaringen op de achtergrond gedrongen
zullen worden. Maar ze zijn gebeurd en ervaren. En dat
mag voor de toekomst houvast geven. Het kan. Het zit
in de mensen. Het moet er alleen uitkomen, hopelijk
niet alleen als gevolg van een crisis.
Op de 22e zondag van het jaar (30 augustus) lezen we
in het evangelie dat Jezus aangeeft “wie zijn leven verliest om Mijnentwil, het zal vinden”. Als we iets vanuit
Hem toelaten in ons leven zullen we het ware leven
vinden. Misschien dat de crisis ons daarvoor een tipje
van de sluier heeft opgelicht. Het afgelopen halfjaar
mag op die manier doorwerken in de toekomst. Met al
het positieve, naast of ondanks de ellende, een goed
houvast.
Diaken Theo Reuling ofs
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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. Het bisdom heeft
dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de eucharistie. Daarom staan we deze keer stil bij het:

D

Eucharistisch gebed

De eerste drie evangeliën en de eerste Korinthiërsbrief vermelden allen dat Jezus een lofprijzing of dankzegging (in het Grieks: eucharistie)
uitsprak nadat Hij brood had genomen en
voordat Hij het brak en uitdeelde. Het jodendom kende
toen al, zoals nu nog steeds, een veelheid van korte en
langere lofprijzingen waarin God bij allerlei momenten
geprezen werd.

Lofprijzing
Dankzeggingen voor de maaltijd, met name bij het sabbatsmaal op vrijdagavond en de pesachviering, waren
en zijn een plechtig moment, waarin God gedankt werd
voor het voedsel, voor de scheppingsordening en voor
de bevrijding van Egypte. Dankbaar gedenken wat
God voor zijn volk gedaan heeft, en de bevrijding als
actueel opnieuw beleven, is de kern van de lofprijzing
bij het begin van de joodse paasviering. Jezus zelf heeft
waarschijnlijk die lofprijzing veranderd toen hij brood
en wijn op zijn eigen lijden betrok. Toen de kerk naar
zijn opdracht wekelijks de eucharistie ging vieren als
een dankend gedenken van zijn dood en verrijzenis,
gebruikte men lofprijzingsgebeden, geïnspireerd op de
joodse voorbeelden, aangevuld met de gedachtenis van
het laatste avondmaal en Jezus’ dood en verrijzenis.
Canon
Geleidelijk aan groeide daar in de westerse kerk het
eucharistisch gebed, of de canon uit. Vanaf het eind van
de vierde eeuw gebruikte men een oudere vorm van de
gebedstekst die later de enige werd en die we nu nog
kennen als de Romeinse canon (eucharistisch gebed
I). In de oosterse kerken kent men andere vormen van
deze gebeden, daar noemt men ze anaphora.
Dertien teksten
Vanaf de zesde eeuw tot aan de jaren zestig van de 20e
eeuw heeft de westerse kerk maar één eucharistisch
gebed gekend, de al genoemde Romeinse canon.
Na het concilie heeft de Latijnse kerk het aantal te
gebruiken teksten uitgebreid (deels gebaseerd op
oude overleveringen); er zijn nu een dertiental teksten geaccepteerd om te gebruiken in de liturgie. Het
zijn de teksten die we vinden in de zangbundels: vier
Romeinse, twee van Nederlandse bodem, twee voor
de verzoening, drie om te gebruiken in vieringen met
kinderen, een twaalfde die van Zwitserse bodem is en
die vier variaties kent en een dertiende, speciaal voor
huwelijksvieringen.
Hoogtepunt
Het eucharistisch gebed is het belangrijkste gebed
van de eucharistie, waarin wij God danken voor zijn
gaven, speciaal voor zijn gaven in de schepping en in
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de verlossing en met name in de komst van Jezus. Dit
gebed is het hoogtepunt van de viering (‘Het hoogste
der mis’, zo hoor je nog wel zeggen) omdat hier de Heer
zelf in de gedaanten van brood en wijn bij ons komt. Wij
gedenken Hem en wij doen wat Hij deed: brood en wijn
nemen, God danken, het breken en het uitdelen. Wij
danken de Vader, wij gedenken de Zoon en wij bidden
om de Geest; zo is het grote dankgebed opgebouwd
naar de structuur van de Drie-eenheid.
Elementen
In alle eucharistische gebeden kan men de volgende
elementen onderscheiden:
1. Openingsdialoog, waarbij de priester de gelovigengroet en hen oproept hun hart bij de Heer te hebben
en Hem te danken.
2. Prefatie. Er zijn meer dan 80 verschillende prefaties
die in het feest of de heilige van de dag of een aspect
van de evangelische boodschap bezingen. De prefatie is het plechtige hoogtepunt en wordt bij voorkeur
gezongen.
3. Heilig. Een liefst gezamenlijk gezongen acclamatie.
Wij allen stemmen in met de lof die in de prefatie
gezongen is.
4. De epiclese. In dit onderdeel van het gebed wordt
gesmeekt om de heilige Geest, opdat de gaven van
brood en wijn die de mensen aangeboden hebben,
geheiligd worden tot lichaam en bloed van Christus.
5. De instellingswoorden van het laatste avondmaal en
de consecratie. De priester herhaalt de woorden en
de handelingen van Jezus aan het laatste avondmaal.
Door te doen wat Hij deed, wordt zijn offer, de gaven
van zijn eigen leven in brood en wijn sacramenteel
opnieuw werkelijkheid. Brood en wijn worden geheiligd tot lichaam en bloed van de Heer. Hier ligt de
kern: het mysterie van ons geloof.
6. De anamnese, oftewel de gedachtenis. Wij houden de
gedachtenis van Christus in ere, wij gedenken zij
dood en verrijzenis.
7. De aanbidding. De kerk is verenigd met Christus en
samen met Hem, Hij als hoofd, wij als zijn lichaam,
bieden het offer aan aan de Vader. Daarbij gaat het
erom niet alleen een sacramenteel offer te vieren,
maar ook te leren onszelf aan te bieden en in te zetten, voor God en voor zijn rijk en voor het heil van de
mens en wereld.
8. De voorbede. Wij bidden voor de kerk, haar levende
en overleden leden, voor paus en bisschoppen, voor
allen die ons voorgegaan zijn en voor de wereld waarin wij leven. In de voorbede beleven wij de concrete
verbondenheid met de kerkgemeenschap door de
eeuwen heen: wij horen bij elkaar als familie.
9. De slotdoxologie. ‘Door Hem en met Hem en in
Hem…’. Het grote dankgebed wordt besloten met

een lofprijzing van God en allen antwoorden met het
‘Amen’, de bevestiging en de beaming door heel het
volk en God.
Dank
Het eucharistisch gebed vereist een sfeer van stilte en
eerbied. De priester spreekt het uit omdat hij op grond

van zijn wijding hier Christus mag representeren. Maar
het is een gebed van de hele gemeenschap, en allen
bidden het in de stilte van hun hart mee en spreken of
zingen de acclamaties hardop mee. In de woorden van
dit gebed drukt de kerk haar geloof in de eucharistie uit:
‘Brengen wij dank aan de Heer onze God.’
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Zes kerkgebouwen,
zes nieuwe eigenaren
Een toekomst voor de aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen
In 2013 en 2014 zijn in alle elf toenmalige geloofsgemeenschappen impulsavonden gehouden in de hoop dat we
een drastische herstructurering voorlopig konden voorkomen maar het liep anders. In januari 2017 verscheen het
pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2016 -2021 waarin onder anderen het volgende stond: Ondanks dat het behoud van gebouwen voor de eredienst een belangrijk uitgangspunt is voor het parochiebestuur, beseffen we ons
ook dat het aantal gebouwen niet in overeenstemming is met het reguliere kerkbezoek. Onze kerkgebouwen zijn
echter wel het centrale punt in onze dorpen. Willen we voorkomen dat het kerkgebouw toch in de nabije toekomst
leeg komt te staan en mogelijk zelfs verdwijnt, zullen we samen met alle lokale geloofsgemeenschappen moeten
zoeken naar oplossingen. Het onttrekken van kerken aan de eredienst binnen onze parochie is onvermijdelijk.
Het pastoraal team en het bestuur zullen hier op korte termijn op terug komen. Dit op korte termijn terugkomen
gebeurde op 15 mei 2017 met het verschijnen van het herstructureringsplan.

I

In dit plan werd duidelijk dat het parochiebestuur,
na toestemming van het bisdom, haar besluit had
genomen om van zes kerkgebouwen afscheid te
nemen en wel van de kerken in Braamt, Kilder, Loil,
Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum. In de tweede helft
van mei 2017 zijn op alle locaties hoorzittingen gehouden en is het proces gestart om te komen tot de formele
onttrekking aan de eredienst en de verkoop van de
gebouwen. Tijdens deze hoorzittingen is door het team
en het parochiebestuur de intentie uitgesproken om
deze kerkgebouwen te verkopen aan een lokale stichting of vereniging zodat én het kerkgebouw zo mogelijk
bestaan blijft én ten goede komt aan de inwoners van
het betreffende dorp.
Het streven was om vóór Pasen 2018 overal de laatste
reguliere weekendviering te houden, 15 mei 2018 zo mogelijk een overeenstemming te hebben met de dorpen
voor de aankoop van kerk en pastorie en uiterlijk 15 mei
2019 het gehele proces afgerond te hebben. Het hele
proces in is goede samenwerking met medewerkers van
het Aartsbisdom verlopen. Nu we aan het einde van deze
‘transitie’ zijn gekomen, is het een goed moment per
geloofskern terug te blikken.
Braamt
Na een aantal oriënterende gesprekken zijn medio augustus 2018 de serieuze onderhandelingen begonnen.
Op 8 november is er een intentieverklaring getekend
tussen de parochie H.Gabriël en de Stichting Verenigingsraad Braamt voor de verkoop van kerk en pastorie.
Hiervoor kregen we echter geen goedkeuring van het
bisdom. Vervolgens hebben we ons beperkt tot de verkoop van alleen de kerk. Na goed en constructief overleg
is de kerk van Braamt uiteindelijk per 19 november 2019
overgedragen aan Stichting Dorpshuis ‘De Braempt’. De
koper heeft een voorkeursrecht op de aankoop van de
pastorie.
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Kilder
Na een periode van intensief overleg waarbij de parochie
getracht heeft kerk en pastorie onder te brengen in het
dorp zijn de onderhandelingen gestopt omdat de vertegenwoordigers van Kilder de risico’s te groot vonden. Na
oriënterende gesprekken met een paar andere potentiële kopers zijn we uiteindelijk in onderhandelingen
gegaan met een groep van aannemers die de pastorie
doorverkocht hebben aan de huidige huurders en er liggen plannen om de kerk een herbestemming te geven.
De formele overdracht heeft 27 juli jongstleden plaatsgevonden.
Loil
Vrij spoedig na de bekendmaking dat de kerk in Loil
aan de eredienst zou worden onttrokken zijn eerste
verkoopgesprekken gestart met vertegenwoordigers
van Kontaktraad Loil. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
een gesprek op 8 oktober 2018 met vertegenwoordigers namens de Stichting ‘t Hart van Loil. Daarna zijn de
gesprekken geïntensiveerd, is er soms scherp onderhandeld maar altijd met wederzijds respect. Dit heeft geleid
tot een koopovereenkomst voor kerk en pastorie op 15
mei 2019 en formele overdracht op 16 december 2019.
Precies op tijd om de kerk om te bouwen tot een multifunctionele ruimte waar Loil om zat te springen sinds het
afbranden van Lara.
Nieuw-Dijk
Hoewel er al vroege signalen kwamen uit Nieuw-Dijk
dat men over aankoop van kerk en pastorie wilde praten
kwamen de onderhandelingen later op gang. Tijdens
informatieavonden hebben de inwoners van Nieuw-Dijk
zich positief uitgelaten over de uitgesproken ambities en
is uiteindelijk de stap tot aankoop gezet. Op 12 november 2018 werd de intentieverklaring getekend en op 21
mei 2019 de koopovereenkomst. Omdat de financiering
van deze aankoop lastiger bleek dan verwacht is de
pastorie bij aankoop meteen doorverkocht aan derden
en is de Stichting Beheer voormalig kerkelijk Erfgoed

Nieuw-Dijk sinds 31 juli 2020 eigenaar van het voormalige kerkgebouw en een groot deel van de pastorietuin.
Nieuw Wehl
Rond het kerkgebouw, pastorie en zoldertje is het aanbod aan verenigingen gedaan om het over te nemen
van de parochie maar zij hebben medegedeeld dat zij dit
niet kunnen realiseren. Een logische volgende kandidaat
was Elver die reeds de pastorie huurde en een deel van
het zoldertje. Elver moest echter wel eerst groen licht
hebben van de gemeente en Monumentenwacht om te
weten of ze iets met het kerkgebouw zouden kunnen.
Uiteindelijk kon op 14 mei 2019 het koopcontract toch
getekend worden en heeft de formele overdracht op 6
februari 2020 plaats gevonden. Elver is inmiddels blij met
deze extra ruimte want door de coronacrisis vergt de
dagopvang veel meer vierkante meters.
Stokkum
Al in juli 2017 zijn de onderhandelingen gestart met
Stokkums Onderdak. Het was voor ons aftasten. Wat is
fair? Wat is haalbaar? Wat is toegestaan? Het waren soms
lastige gesprekken maar uiteindelijk dachten we elkaar
gevonden te hebben. Helaas kregen we het bisdom hier
niet in mee, maar wat er daarna in overleg met het bisdom wel kon was voor de koper, en aansluitend voor alle
andere kopers, zeker zo interessant. De kerk verkopen
voor een euro, de pastorie voor de taxatiewaarde vermin-

derd met een mooi bedrag voor toekomstige huur van
een ruimte voor pastorale nabijheid, en de kerkhofploeg.
Iedereen tevreden. Eind 2017 is een principeakkoord
ondertekend en het wordt dan 16 mei 2019 voordat de
definitieve verkoopovereenkomst getekend kan worden
en de feitelijke overdracht heeft afgelopen 25 mei plaats
gevonden.
Tot slot
Het parochiebestuur is zich er van bewust dat het voor
veel parochianen een pijnlijk proces is geweest. Toch
hoopt ze dat de parochianen hun weg weer weten te
vinden in datgene dat de parochie nog wel te bieden
heeft al is het niet meer in alle kerkdorpen.
Dankbaar is ze ook naar al die vertegenwoordigers van
de kopende partijen die veel tijd gestoken hebben in de
onderhandelingen en in het informeren en overleggen
met hun eigen achterban.
Als parochiebestuur hopen we dat de nieuwe eigenaar
van de voormalige kerkgebouwen, samen met hun
dorpsgenoten, hun ambities weten te realisteren tot in
lengte van jaren. Voor de vitaliteit van de dorpsgemeenschap en de verbondenheid met elkaar.
Namens het parochiebestuur,
Xaf Hendriksen en Henk Otten
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Uitvaarten
Vanuit kerklocaties die aan de eredienst zijn onttrokken
In de parochie H. Gabriël zijn het laatste jaar zes kerken aan de eredienst onttrokken. Het betreft de kerken in de
geloofskernen van Braamt, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Kilder en Stokkum. Door de onttrekking aan de eredienst zijn het geen kerken meer. Daarmee vervallen deze gebouwen definitief voor reguliere kerkelijke vieringen. De gebouwen zijn inmiddels door de parochie verkocht. Voor bijzondere vieringen bij dorpsgebeurtenissen
(schuttersfeest, kermis, carnaval) en eventueel een uitvaart kan het gebouw gebruikt worden mits het pastoraal
team en het parochiebestuur het gebouw nog geschikt vinden en de eigenaar van het gebouw het beschikbaar
stelt. In het navolgende lichten we de mogelijkheden van uitvaarten in die zes geloofskernen toe.

H

et overlijden van een parochiaan markeert
theologisch bezien een bijzonder moment.
“Op de dag van zijn sterven begint voor de
christen aan het einde van zijn sacramenteel
leven de voltooiing van zijn nieuwe geboorte, die met
het doopsel een aanvang nam. Op die dag begint de
definitieve gelijkvormigheid naar het beeld van Gods
Zoon, die werd meegedeeld door de zalving met de
Heilige Geest” (Katechismus van de Katholieke Kerk;
art. 1682). Vanuit die achtergrond heeft de parochie de
taak de overledene op dat laatste stukje van de tocht te
begeleiden en over te dragen in Gods hand. Kerken zijn
de aangewezen plekken om dit te vieren.
Het is geen plicht om de uitvaart van een christen met
een kerkelijke plechtigheid te omgeven. Het is van
oudsher wel vanzelfsprekend dat, wanneer een mens
gelovig door het leven is gegaan, dit leven dan ook
met een kerkelijke uitvaart af te sluiten. Daar heeft een
parochiaan zelfs recht op.
We merken dat gedachten rond en uitvoeringen van
uitvaarten velerlei zijn en in de afgelopen decennia nog
veel meer divers zijn geworden, mede door de verminderde geloofsbeleving en kerkbetrokkenheid. Als
pastoraal team en parochiebestuur respecteren wij de
keuzes van overledenen en nabestaanden hierin. Nu er
echter ook nog rond gebouwen het nodige is veran-
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derd, lijkt het ons wel goed om hier een aanvullende
toelichting bij te geven, vooral nu kerkgebouwen aan
de eredienst onttrokken en niet meer in ons eigendom
zijn.
Kerkelijke uitvaart
Een kerkelijke uitvaart is een uitvaart waarbij de parochie nadrukkelijk betrokken is. Er zijn één of meerdere
plechtigheden in het (voormalige) kerkgebouw, in
crematorium of op begraafplaats waarbij de parochie
uitvoerend bezig is. Die uitvoering vindt plaats door
pastores of parochiële vrijwilligers.
Bij een kerkelijke uitvaart treedt de kerk op als ‘gastheer’. Het overdragen in Gods hand is een bijzonder
ritueel en daarin heeft de kerk haar (eind-)verantwoordelijkheid. Uiteindelijk neemt, behalve de nabestaanden, ook de parochie afscheid van een van haar leden.
De eindverantwoordelijkheid betreft de inhoud en
de uitvoering van het ritueel. Nabestaanden worden
zoveel als mogelijk betrokken bij het vorm geven aan
inhoud en uitvoering.
Alle uitvaarten vanuit de kerklocaties Beek, Didam,
’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam zijn kerkelijke uitvaarten. Kerkelijke uitvaarten in de geloofskernen van
Braamt, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Kilder en
Stokkum zijn dus ook mogelijk als daarom verzocht

wordt en het ter plekke mogelijk is. Hieruit volgt dat
een overlijden waar enkel aan de parochie het overlijden wordt gemeld of het verzoek om overluiden wordt
gedaan, geen kerkelijke uitvaart is.
Procedure voor kerkelijke uitvaart
Een verzoek voor een kerkelijke uitvaart dient altijd
gedaan te worden door de uitvaartondernemer via de
uitvaartwacht van de parochie (06 – 290 07 265). De
uitvaartwacht verzorgt de afstemming en communicatie binnen de parochie. De uitvaartondernemer onderneemt zelf actie naar de eigenaar van het voormalige
kerkgebouw om het gebouw te reserveren voor een
uitvaart.
Bij een kerkelijke uitvaart zal door de parochie gecollecteerd worden ten behoeve van gebedsintenties voor de
overledene. Ook zal een naamkruisje gemaakt worden
en zullen de nabestaanden uitgenodigd worden voor
de later plaats te vinden Allerzielenviering.
De parochie heeft in de brochure ‘Afscheid nemen’ de
mogelijkheden aangegeven welke er zijn voor de liturgische invulling van een kerkelijke uitvaart. De in deze
brochure genoemde afscheidsviering of avondwake
zijn mogelijk in de voormalige kerkgebouwen. Dat
betekent dat er geen eucharistie gevierd of communie
uitgereikt kan worden.

Parochiële registers
De parochie kent meerdere registers waarin gegevens
worden bijgehouden. Rond het overlijden van een parochiaan zijn van belang: (1) het overlijdensregister, (2)
de ledenadministratie en (3) het kerkhofregister.
1. Wanneer de parochie met een kerkelijke uitvaart
afscheid heeft genomen van een overleden parochiaan, dan wordt de overledene bijgeschreven in het
overlijdensregister. Indien voor een overledene geen
kerkelijke uitvaart wordt gehouden, zal bijschrijven
in het overlijdensregister dan ook niet plaatsvinden.
2. In de parochiële ledenadministratie wordt het
overlijden van een parochiaan verwerkt, ongeacht
of er een kerkelijke uitvaart is geweest of niet. Als er
geen kerkelijke uitvaart is dient de parochie wel van
het overlijden op de hoogte gesteld te zijn om de
administratie te kunnen bijwerken.
3. Bij begraven, plaatsen van een urn of uitstrooien van
as op een kerkhof van de parochie zal altijd aantekening in het kerkhofregister gemaakt worden. De
kerkhoven in Braamt, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl,
Kilder en Stokkum zijn nog steeds in eigendom en
beheer van de parochie H. Gabriël.
Mocht deze notitie vragen oproepen of onduidelijkheden bevatten, dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de parochie via 0316 – 221 021 of
secretariaat@parochiegabriel.nl.
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Kerk-zijn in coronatijd
Rond corona kunnen we stellen dat werkelijk de hele wereld overvallen is door deze pandemie en alle consequenties die daar mee verbonden zijn. Ook in onze parochie viel half maart opeens alles stil. Als contact tussen
mensen ineens niet meer logisch is en op een andere wijze ingevuld moet worden, dan merk je hoe afhankelijk
we als parochie zijn van dat onderlinge contact. Samenkomen om te vieren, het rondbrengen van het parochieblad, op huisbezoek gaan, communie aan huis brengen, voorbereiding op de sacramenten of op bedevaart
gaan: opeens kan dat allemaal niet meer.
Na de eerste weken is voorzichtig gekeken wat wél kan
en wat zou moeten. Persoonlijk contact met parochianen
en samenkomen zat er nog niet in. Als parochie hebben
we ons toegespitst op het informeren van de parochianen, vooral via de huis-aan-huisbladen, de website en
Facebook. Hoe is de stand van zaken, wat kan er en wat
niet? Een hoge prioriteit kreeg ook het brengen van
vieringen uit onze eigen parochie bij de mensen thuis met
livestream. We beseften dat niet iedereen de mogelijkheden heeft om dat te volgen, maar voor wie dat wel kon is
het een manier om bij de parochie betrokken te blijven.
Vrijwilligers hebben zich ingezet om dit mogelijk te maken
en vanaf Pasen hebben we heel geregeld vieringen via
internet kunnen uitzenden. Er is en wordt veel naar gekeken en dat stemde positief. De betrokkenheid is heel sterk
aanwezig, omdat we regelmatig reacties ontvingen over
de vieringen en suggesties voor verbetering. Ook bleek
dat parochianen die voorheen niet meer in de kerk konden
komen opeens wel de mogelijkheid kregen om een viering
vanuit de parochie te volgen.
Versoepelingen
In de maanden die volgden ging het vooral over de mogelijkheden die de versoepelingen met zich meebrachten en
de communicatie met vrijwilligers en parochianen. Mondjesmaat, maar wel regelmatig, kwamen er veranderingen
en de vraag die dan elke keer weer naar voren kwam was:
wat en hoe gaan we dat vormgeven en communiceren? Er
zijn in deze periode de nodige ontdekkingen gedaan over
hoe het ook op een andere manier kan. We zijn door de
situatie regelmatig uitgedaagd om eens anders te denken
dan we normaal zouden doen.
Kwetsbaar
Een begrip uit deze periode zal ons nog lang bijblijven: de
kwetsbare groep. Parochianen die door leeftijd of aandoeningen gevrijwaard moeten blijven van het Covid19-virus.
Bij verpleeghuizen ging de deur dicht en veel mensen kozen voor meer thuisblijven, al dan niet op aandringen van
naasten of de publieke oproep. Mensen verdwijnen letterlijk uit beeld. We constateerden dat het als parochie dan
haast onmogelijk is om wat extra aandacht te geven. In
de samenleving zagen we gelukkig veel initiatieven, vaak
heel creatieve, die wat verlichting brachten voor mensen
in isolatie. Samen met de protestantse kerken van Wehl,
’s-Heerenberg-Zeddam en Didam hebben we bij alle bewoners en personeel van verpleeghuizen rond Hemelvaart
een kaart bezorgd met een zegengroet ter ondersteuning.
Vrijwilligers
Een bijzonder aandachtspunt waren onze vrijwilligers, vaak
ook mensen die tot de kwetsbare groep behoren. Door-
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dat de meeste activiteiten stilvielen, namen voor hen de
risico’s ook af. Maar activiteiten die wel doorgingen en waar
vrijwilligers een belangrijke rol in spelen, zoals uitvaarten,
vroegen speciale aandacht. Het pastoraal team heeft het
voortouw genomen om voor te gaan bij deze vieringen en
alleen in uiterste noodzaak terug te vallen op onze vrijwilligers. We merkten dat dit bij een aantal vrijwilligers toch
een zorg rond hun gezondheid wegnam.
Het corona-virus heeft ook in onze parochie van zich
laten spreken. Er zijn de nodige parochianen ziek of ziek
geweest door dit virus. Ook is bij het overlijden van een
aantal parochianen het virus als oorzaak genoemd, soms
als zekerheid, soms als vermoeden. Ook vanaf deze plaats
wensen we hen die met het virus geconfronteerd zijn of
worden sterkte.
Sacramenten
We zijn intussen vijf maanden verder en hebben weer een
beetje een vorm gevonden. We komen weer samen om te
vieren, doordeweeks en in het weekend. De secretariaten
gaan weer open. Het vooruitzicht is dat we binnenkort
weer gaan dopen, eerste heilige communie vieren en het
heilig vormsel ontvangen. Een aantal andere activiteiten
zullen nog wel even moeten wachten tot er een vaccin
en/of een medicijn ontwikkeld is. Want de situatie is nog
steeds risicovol. Op het moment dat dit stukje geschreven
wordt is de situatie anders dan wanneer je dit leest. Nu is er
weer een lichte stijging van het aantal besmettingen. Een
kleine oprisping of de gevreesde tweede golf? Het zorgt er
wel voor dat we nog niet heel ver de toekomst in kunnen
kijken.
En verder…
Wat we nu kunnen doen, zullen we doen volgens de
voorschriften die er zijn. Iedere parochiaan moet zich veilig
weten als zij of hij deelneemt. Dat vraagt erom dat jij je
eigen gezondheid goed beoordeelt en de hygiënemaatregelen en instructies opvolgt. Het zorgt er ook voor dat
onze kerken voorlopig nog ingedeeld zijn op de 1,5-meter
onderlinge afstand. Ook koren ondervinden de nodige gevolgen omdat er nog veel onzekerheid is tussen het voluit
zingen en de daarbij behorende veilige onderlinge afstand.
Voorlopig worden de vieringen opgeluisterd door koren in
beperkte bezetting. Intussen doet het parochiebestuur onderzoek naar de mogelijkheid om permanent vieringen via
livestream uit te zenden. Er is behoefte aan, maar voordat
het zover is zijn nog een flink aantal vragen te beantwoorden. Vooralsnog kan tot 1 september via livestream de
weekendviering meegevierd worden.

Gabriël actueel

Onverwacht bevoorrecht
Vrijwilliger ten tijde van corona
Het is een mooie zomerse avond als ik op weg ga naar Loil. Op weg naar Toos en Joep Buiting. Het is wat druk
rondom de straat waar ik moet zijn, maar als ik naar de voordeur loop valt mij gelijk de mooie strakke groene
grasmat op. Hier wordt zorg aan besteed! Ik moet er eigenlijk wel om glimlachen. Want is dit nu niet een typisch
voorbeeld van onze vrijwilligers? De inzet en de goede zorg die zij hebben om het kerk zijn mogelijk te maken.
Juist in de periode waarin we, ook als kerk, ongewild op afstand lijken te zijn gezet.ogelijk te maken. Juist in de
periode waarin we, ook als kerk, ongewild op afstand lijken te zijn gezet.
Zowel Joep als Toos zijn al geruime tijd actief voor de
kerk. Toos begon zo rond 1980 in Loil met gezinsvieringen. Die werden in die tijd samen met de lagere
school ingevuld, vaak ongeveer zes keer per jaar waarbij
tegelijkertijd op school een bijbehorend project centraal stond. Toen hun jongste van de lagere school ging
is Toos met de gezinsvieringen gestopt, maar ze was
ondertussen al wel actief als lector. Van 1992 tot 2000 is
ze lid geweest van het parochiebestuur in Loil. Joep is
ergens in de jaren ’90 in Loil begonnen als collectant en
is in 2006, toen hij stopte met werken, koster geworden.
Joep: “Met een man of vijf, zes deden we toen eigenlijk alles. Van begrafenis tot huwelijk en uiteraard de
weekendvieringen. Omstebeurt had je dan dienst, dat is
overigens nu als koster in Didam niet anders”.
Toos: “Avondwakes heb ik ook nog verzorgd. Daarvan
heb ik vlak voordat we corona leren kennen de laatste
wake verzorgd, ik ben er nu mee gestopt. En van 1992
tot medio 2019 heb ik wekelijks de krantenberichten
in het Montferland Journaal geregeld. Eerst alleen voor
Loil, later ook voor de gehele parochie H. Gabriël.”
Joep: “Toen de kerk hier in Loil is gesloten hebben we
allebei aangegeven ons vrijwilligerswerk te willen voortzetten. Didam was voor ons de logische plek. Ik ben
daar nu koster en Toos lector.”
Ook in Corona-tijd zijn jullie beiden actief geweest als
vrijwilliger
Toos: “Voor de eerste keer lector in een lege kerk was
echt wennen. Alsof je geen gehoor hebt. Je leest de lezing maar het lijkt alsof niemand luistert. Aan de andere
kant voelde het wel als een soort voorrecht dat we een
viering bij konden wonen. Ook nadat er geen communie meer mocht worden uitgereikt voelde het nog
steeds als een voorrecht om mee te kunnen vieren.”
Joep: “Voor mij als koster veranderde er op zich niet zo
veel, alhoewel er natuurlijk wel veel maatregelen waren
en nog steeds zijn. En ook de uitzendingen met de livestream waren wel even wennen; voordat je het weet sta
je toch onbedoeld in beeld. Maar ook voor mij voelde
het wel als een voorrecht de viering bij te kunnen wonen.
Toos: “We hebben ook allebei nog een rol gehad in het
filmpje dat de parochie heeft gemaakt om de kerkgangers uit te leggen hoe een kerkbezoek nu gaat. Voor ons
geen alledaags werk, maar het was leuk om te doen en
fijn om ook zo iets te kunnen betekenen voor anderen.”

Hoe zal het er over een half jaar uit zien?
Joep: “Als de livestream blijft denk ik dat er veel mensen
op die manier de viering blijven volgen.”
Toos: “Maar ik hoop toch wel dat we gewoon weer ‘vrij’
naar de kerk kunnen gaan, alhoewel de afstand waarschijnlijk wel zal blijven. Deze hele periode heeft ons
toch ook wel een soort bewustwording gebracht. Je ziet
ineens weer dingen, het lijkt alsof je minder materialistisch bent.”
Joep: “Ja inderdaad. Deze periode heeft toch ook wel
een verrijking gebracht.”
Toos: “Oók in de vieringen. De geestelijke communie
heeft mij goed gedaan. Omdat ik het zelf in de viering
kon voorlezen en het zo mocht verwoorden naar de
mensen thuis. Een voorrecht!”
Augustine van Ree
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

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

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

Zaterdag 29
zondag 30 augustus
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Dameskoor Martinus

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

Zaterdag 5* en
zondag 6 september

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Cantare per Dio

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en L. Feijen
Oswalduskoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Pancratiuskoor

Zaterdag 19* en
zondag 20
september

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
LatijnsGregoriaanskoor
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
Antonius van
Paduakoor

Zaterdag 19:00 uur
Oecumenische
viering
Ds. Van Loon en
daiken T. Reuling
Cantare per Dio

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
LatijnsGregoriaanskoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Dameskoor Martinus

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

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
G. Hendriksen
Dameskoor Martinus
Zondag 10:00 uur
Eucharistieviering
Pastoraal team
Gabriëlkoor
Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Vrijdag 2 oktober

Zaterdag 17* en
zondag 18 oktober

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

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Vrijdag
4 september

Zaterdag 10* en
zondag 11 oktober

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

Maandag 09:30 uur
Kermis
Eucharistieviering
J. Jansen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Maandag
31 augustus

Zaterdag 3* en
zondag 4 oktober

Bijzondere vieringen

Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Cantare per Dio

Zaterdag 26* en
zondag 27
september

Beek

Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen

Zaterdag 22 en
zondag 23 augustus

Zaterdag 12* en
zondag 13
september

St. Martinuskerk

Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
G. Hendriksen
Pancratiuskoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Pancratiuskoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
Antonius van
Paduakoor
Zondag 09:30 uur
Eerste heilige
communie
Eucharistieviering
J. Jansen
Communicanten

Zondag 11:30 uur
Eerste heilige
communie
Eucharistieviering
J. Jansen
Communicaten

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en L. Feijen
LatijnsGregoriaanskoor

Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
T. Reuling
Cantare per Dio

Zondag 09:30 uur
Taizéviering
Ds. H. Nieuwenhuis
en diaken L. Feijen
Oecumenisch koor

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling
Different Generartions

Zondag 09:30 uur
Eerste heilige
communie
Eucharistieviering
J. Jansen
Communicanten

Zondag 11:30 uur
Eerste heilige
communie
Eucharistieviering
J. Jansen
Communicanten

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Cantare per Dio

Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
G. Hendriksen
Oswalduskoor

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
Dameskoor Martinus

Zondag 11:00 uur
Eucharistievierinng
H. Hendriksen en
T. Reuling
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

*Indien noodzakelijk zullen de vieringen op de zaterdagavond om 17:30 uur in de Mariakerk in Didam worden voortgezet
Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen

Heilig uur in 2020
Een uur voor God
Als Jezus op een gegeven moment er niet is, gaan de leerlingen Hem zoeken. Op een stille plek vinden ze Hem. En op
hun vraag waar Hij was, want iedereen zoekt u, krijgen ze
dat verrassende antwoord: “Wist je dan niet dat ik bij Mijn
Vader moest zijn?” Daarna leert Hij hen bidden en stil zijn.
Bovenstaande bieden wij ook u aan in een zogenaamd
‘stil uur’. Op een vast uur en een vaste dag Jezus opzoeken en naar Zijn voorbeeld bidden en ruimte maken voor

Gabriëldag 2020
Anders dan anders

Zondag 27 september zouden wij onze jaarlijkse
naamdag vieren, de Gabriëldag. U begrijpt het; het
zou niet wenselijk zijn deze in de huidige omstandigheden op dezelfde wijze te vieren zoals we dat

God. Elke eerste vrijdag van de maand, vanaf 18:30 uur,
geven wij dat stille uur gestalte in de Mariakerk in Didam.
In het uitgestelde Eucharistisch Brood willen en mogen
we Jezus ontmoeten en bidden en stil zijn.
U bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en in
die stilte en rust inspiratie en kracht op te doen voor de
tijd die komt. Met de Eucharistische zegen sluiten we dat
uur af. Ook kunt u dat uur bij de priester die dat uur in de
kerk aanwezig is het Sacrament van boete en verzoening
ontvangen.
Vrijdag 7 augustus - Vrijdag 4 september - Vrijdag 9
oktober - Vrijdag 6 november - Vrijdag 4 december
de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar we laten het
ook niet zo maar voorbij gaan! Tijdens de vieringen die
er het weekend van 26 en 27 september zijn wordt er
zeker stil gestaan bij onze naamdag.
De naam van aartsengel Gabriël betekent: ‘God is mijn
kracht’. Laten we dat omarmen om met die kracht de
uitdagingen die wij tegenkomen aan te kunnen.

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 Gabriël.
Na de uitbraak van het Coronavirus, in het voorjaar, toen
alles stil kwam te liggen en aangedrongen werd om
zoveel mogelijk thuis te werken, kwam ook echt alles
tot stilstand. Er waren geen vieringen meer die je kon
bezoeken, de voorbereidingen voor de eerste communie,
vormsel, doop, enzovoorts werden allemaal stopgezet.
Vrijwilligers konden niet meer die plek vervullen waarvoor ze vrijwilliger zijn. Secretariaten dicht, geen contact
meer met anderen. Ongekend in het parochieleven, waar
we er juist voor elkaar willen zijn.
Nu, een aantal maanden verder en de regels versoepelt
worden, pakken we vanuit de Commissie Vrijwilligersbeleid voorzichtig en met beleid de draad weer op. We
houden gepaste afstand in bijeenkomsten en dat is goed
te doen. In september willen we de gesprekken weer
oppakken met onze vrijwilligers van de avondwake- en
uitvaartgroep. Met deze groep staat toerusting gepland
en willen kijken om deze in oktober en november plaats
te laten vinden.
Een groot deel van onze vrijwilligers vallen onder de
risicogroep. Dank aan diegenen die zich op één of andere

manier weer inzetten om door te gaan. Begrijpelijk is ook
dat er vrijwilligers zijn die nog even wachten om zich
weer in te zetten. Belangrijk is dat je je hart en gevoel
volgt. Het is spannend wat er gebeurt als iedereen weer
terug is van vakantie en het gewone leven in het nieuwe
normaal weer opgepakt wordt.
Alle vrijwilligersfeesten van dit jaar zijn komen te vervallen. En hoe gaan we dat invullen? Een feest organiseren met velen zoals in onze parochie, is niet mogelijk.
Wanneer wel? We weten het niet. Maar we vergeten
onze vrijwilligers niet. We zijn in overleg met bestuur en
pastoresteam. De komende maanden laten we zeker wat
van ons horen.
Beste mensen. Voor al diegenen die het flink voor de kiezen hebben gehad: hoop dat jullie er goed doorheen zijn
gekomen en nog heel veel BETERSCHAP voor een goed
herstel. Samen kunnen we dit aan, samen staan we sterk.
Blijf vooral gezond allemaal.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken
De Gabriël • Nr. 3 - 2020
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Van uw
bestuur
Van
uw
bestuur
In de afgelopen periode is er ook aan de bestuurstafel weer genoeg besproken. Hierbij een aantal belangrijke punten die de afgelopen periode zijn besproken.
Nederlandse bisschoppen en RIVM
De afgelopen periode, en ook voor de toekomst zolang
we met corona geconfronteerd blijven, zijn voor het
parochiebestuur de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld leidend geweest. De Nederlandse bisschoppen
vertalen deze richtlijnen naar specifieke uitgangspunten
en maatregelen voor kerken en parochies in Nederland.
Dus ook voor ons!
Corona werkgroep
Vanaf het begin van de corona-uitbraak is binnen onze
parochie een corona werkgroep actief, die vrijwel wekelijks bijeen zijn geweest om richtlijnen, consequenties en
inzichten te communiceren en te vertalen in onze parochie. Als parochiebestuur zijn we hun erkentelijk voor
hun beschikbare tijd en inzet. De werkgroep zal zolang
het nodig is actief blijven. Onze dank!
Livestream
In de periode dat vieringen in de kerk niet mogelijk waren hebben we als parochie uitzendingen via livestream
uitgezonden. Een mooi middel om u toch elke week mee
te laten vieren. We hebben hier positieve reacties op
ontvangen en dat is voor het bestuur de aanleiding geweest om te laten onderzoeken of we het uitzenden via
livestream kunnen blijven continueren. De centrale vraag
is hierbij: heeft livestream toekomst in onze parochie
ja of nee, op welke manier en wat hebben we daarvoor
nodig? We houden u op de hoogte!
NOW-regeling
Ook de parochie ondervindt door het corona-virus een
nadrukkelijke daling van de inkomsten door het niet
houden van (uitvaart-)collectes. Veel onkosten gaan
daarentegen gewoon door. Als parochiebestuur onderzoeken we of de parochie gebruik kan maken van de
regeling die de overheid in het leven heeft geroepen om
gederfde inkomsten te compenseren.
Jaarrekening 2019
Het bisdom heeft onze jaarrekening over 2019 ontvan-

Even voorstellen
U heeft kunnen lezen dat we een aantal nieuwe
bestuursleden hebben mogen verwelkomen en een
aantal van hen hebben zich inmiddels via De Gabriël
aan u voorgesteld. Deze keer Theo Holleman, die de
post ‘Kerkhofzaken’ van voormalig bestuurslid Xaf
Hendriksen heeft overgenomen.
Ik ben Theo Holleman, geboren op 16 januari 1964 in
het ziekenhuis te Didam, vlakbij de Mariakerk. Voor de
oudere parochianen, ik ben de oudste zoon van Beb Holleman en Dinie Holleman-Köning. Voor dertig jaar terug
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gen en gecontroleerd en heeft daarover decharge verleend. Met dank aan de inzet van onze penningmeester
Eric Kessen en Jacqueline te Dorsthorst.
Financiële middelen
Zoals altijd blijft het parochiebestuur met aandacht
kijken naar onze financiële middelen. Het is onze verantwoording om deze goed te beheren en in te zetten om
een stabiele financiële basis te kunnen blijven waarborgen. Niet alleen voor de korte en de middellange termijn,
maar ook, voor zover dat kan, voor de wat langere
termijn.
Gebouwen
Zoals u elders in deze De Gabriël kunt lezen, zijn we tot
een afronding gekomen voor wat betreft de voormalig
kerkgebouwen en pastorieën. Daarmee is de transitie,
voor wat betreft de overdracht van de gebouwen, afgerond.
Pastoor Oortman
Zoals u in de Nieuwsflits heeft kunnen lezen heeft het
parochiebestuur inmiddels kennis gemaakt met pastoor
Oortman. Een open ontmoeting die inmiddels al is gevolgd door meerdere informele en praktische contacten.
In de komende De Gabriëls zult u verder kennismaken
met pastoor Oortman en zullen we u berichten over zijn
installatie.
Pastorie ‘s-Heerenberg
Pastoor Oortman heeft ons laten weten te willen gaan
wonen in de pastorie van ’s-Heerenberg. Voor ons
aanleiding om, de inmiddels noodzakelijke investeringen en verbeteringen, in te zetten. Deze hebben met
name betrekking op duurzaamheid van het gebouw.
De maanden september, oktober en deels november
zullen hiervoor gebruikt worden. Er vanuit gaande dat de
pastorie de komende vijf tot zeven jaar bewoond zal zijn
een, naar onze beleving, terechte investering.
Bestuur parochie H. Gabriël

V

ben ik in Huissen getrouwd met Yvonne, die sinds twee
jaar werkzaam is bij thuiszorgorganisatie STMG in Didam.
Voor de jongere parochianen ben ik de vader van Lisa en
Ted. Mijn hele leven woon ik aan het Hazenpad nummer
1 waar wij een varkensfokkerij runnen.
Vanaf 1 maart ben ik bestuurslid met het aandachtsveld:
grondzaken en kerkhoven bij de parochie H. Gabriël.
Al mijn bestuurlijke ervaringen heb ik opgedaan in de
agrarische sector. Zeker als je ook schutterij Sint Isidorus ziet als een boerenschutterij waar ik op dit moment
vicevoorzitter ben. Ik werd benaderd voor deze bestuursfunctie en er werd goed beargumenteerd waarom ze mij
een goede kandidaat vinden. En toen dacht ik: “Waarom
zou ik het niet doen?” Daarop was geen goede reden te
bedenken. De enige reden is eigenlijk te druk zijn. Maar
iemand zij ooit tegen mij: ‘’Ben je te druk of heb je het
slecht georganiseerd?”

Het vervolg laat zich raden. Ik heb ja gezegd. En dat
heb ik gedaan omdat ik het belangrijk vind dat mensen
vrijwilligerswerk doen om een betere samenleving te
krijgen. Daarom stop ik met mijn activiteiten als Road
van de (h)elf bij de Piepebloazers en stop ik met voetballen bij 45+. Daarnaast ga ik langzaam afbouwen als
teammanager bij de jeugd van DVC’26 te Didam waar ik
jarenlang actief bij was.
Het mooie aan het (ver)nieuw(d)e bestuur is dat er evenveel mannen als vrouwen bestuurslid zijn. In eerdere
besturen waarin ik actief was hadden velen dezelfde
achtergrond. In dit bestuur is er veel diversiteit op allerlei
gebieden, wat ik een interessante uitdaging vind.
Hartelijke groeten,
Theo Holleman

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
in dit kalenderjaar gaan organiseren. Doopouders worden hierover, zo gauw als mogelijk, over geïnformeerd
en worden uitgenodigd.
Impact Corona
De pastores spreken met enige regelmaat met elkaar
en met parochianen over wat het corona-virus teweeg
brengt. We proberen na de vakantieperiode ons pastorale werk, naar de mogelijkheden, vorm te geven. Denkt
u hierbij aan de pastorale bezoeken die, waar mogelijk,
weer fysiek kunnen plaatsvinden.
Rondom eerste heilige communie 2020
Eind juli hebben pastores en de werkgroepen eerste heilige communie besloten om in vier vieringen de eerste
heilige communie te gaan verzorgen. De data hiervoor
zijn 4 en 11 oktober. De Oswalduskerk in Zeddam en de
Martinuskerk in Wehl zijn de kerken waarin de vieringen
zullen plaatsvinden. Communicanten en ouders zijn
inmiddels geïnformeerd.
Opgave eerste heilige communie 2021
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling zullen
na overleg met de werkgroep eerste heilige communie
het opgeven voor het ontvangen van de eerste heilige
communie in 2021 vormgeven. We houden u hierover op
de hoogte!
Rondom heilig vormsel
De bisschoppen hebben aangegeven dat er, met enkele
aanpassingen gezien de omstandigheden, weer gevormd mag en kan worden. Wij hopen als werkgroep
heilig vormsel en als pastores dat we toch nog in dit jaar
de vormselviering kunnen laten plaatsvinden.
Rondom dopen
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen zullen
vanaf begin september de aangevraagde doopvieringen

Weekendrooster tot 1 december
Het pastorale team heeft samen met het parochiebestuur besloten om tot 1 december geleidelijk het aantal
weekendvieringen weer uit te breiden. Op geleidelijke
wijze kunnen we zo de geloofskernen én de parochianen de gelegenheid geven het ‘nieuwe vieren’ eigen te
maken.
Gabriëldag 2020
Op zondag 27 september stond de Gabriëldag gepland.
Het is dit jaar niet mogelijk de Gabriëldag te vieren zoals
we dat de afgelopen jaren gewend waren. De vieringen
in het weekend van 26 en 27 september staan nu allen in
het teken van onze naamdag.
Nieuwe pastoor
Diaken Theo Reuling en pastoor Marc Oortman hebben
met elkaar kennis gemaakt. Na de vakantieperiode zullen
zij met enige regelmaat spreken over de toekomstige
samenwerking. Ondertussen heeft de mondelingen
overdracht tussen pastoor Jurgen Jansen en pastoor
Marc Oortman in pastorale en bestuurlijke taken plaatsgevonden.
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen
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Kind en liturgie

Eerste communie en vormsel 2020
Door de corona-pandemie zijn de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel
stil komen te liggen. Intussen zijn er toch weer mogelijkheden om dat een vervolg te geven en die feesten te
gaan vieren. De voorbereidingen worden na de schoolvakantie weer opgepakt.
de viering. De Rooms Katholieke kerken in Nederland
houden zich aan uitgangspunten van de RK-bisschoppen
van Nederland. De Nederlandse Bisschoppenconferentie
volgt de richtlijnen die de overheid en het RIVM hebben
uitgegeven. Niemand kan voorzien hoe de omstandigheden zullen zijn op 4 en 11 oktober, maar we hopen dat
dit feest wel gevierd kan worden.
Eerste communie
In oktober zijn vier momenten aangewezen voor het
vieren van de eerste heilige communie. Dat zijn:
Zondag 4 oktober:
- In Zeddam om 09:30 uur
- In Wehl om 11:30 uur
Zondag 11 oktober:
- In Wehl om 09:30 uur
- In Zeddam om 11:30 uur
Dat er vier vieringen zijn is niet alleen vanwege de
1,5 meter afstand in onze kerken, maar ook omdat de
communicant dan meer mensen kan uitnodigen in

Het kan zijn dat ouders het vieren van de eerste heilige
communie van hun kind nu nog niet wenselijk vinden,
om welke reden dan ook. Ze kunnen dit aangeven bij
de werkgroep rond de eerste heilige communie om het
door te schuiven naar volgend jaar (2021).
Heilig vormsel
Alle protocollen maken het weer mogelijk om ook de
voorbereiding van de vormelingen af te ronden en
een viering te plannen waarin het heilig vormsel wordt
toegediend. In overleg met het bisdom zal hiervoor binnenkort een datum bekend worden. Daarmee wordt dan
ook bekend waar het heilig vormsel gevierd gaat worden
en welke geestelijke het sacrament zal toedienen.

Eerste communie en vormsel 2021
Informatieavonden en aanmelden
Gaan jullie meedoen?
Er zijn drie stappen
nodig om helemaal bij
de ‘club van Jezus’ te
gaan horen, de katholieke kerk. De eerste is
het doopsel. De eerste
heilige communie is
de tweede stap en
het heilig vormsel de
laatste van de drie. Bij
het zetten van zo’n
stap leer je dingen
die je nergens anders leert. En je doet ook dingen die je
anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met
Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier
laat kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want
Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger
te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: doe je
mee? Je bent welkom! We gaan jullie ouders alvast het
nodige vertellen. Dat staat hieronder.
Informatie en aanmelden communie en vormsel 2021
We nodigen belangstellende ouders uit om een van de
informatieavonden over de communie en het vormsel
te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie
op school gaan. We hebben voor de informatieavonden
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twee kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De
data zijn als volgt:
Eerste communie
- Woensdag 16 september om 19:30 uur
in de Mariakerk in Didam.
- Donderdag 17 september om 19:30 uur
in de Oswalduskerk in Zeddam.
Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen
u wel om u aan te melden (zie hieronder). Traditioneel
geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de eerste heilige communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging
geldt voor ouders van kinderen die nu, in het startende
schooljaar 2020-2021, in groep 4 zitten.
Heilig vormsel
- Woensdag 23 september om 19:30 uur
in de Mariakerk in Didam.
Deze avond is voor alle geloofskernen van onze parochie.
Wij vragen u wel om u aan te melden (zie hieronder). We
gaan op weg naar het vormsel in 2021 met de meisjes en
jongens die nu, in het startende schooljaar 2020-2021,
in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten. Deze
uitnodiging is dus voor hun ouders bedoeld.
Aanmelden voor informatieavonden
Wij vragen ouders om zich voor een van de informatieavonden aan te melden via het e-mailadres

administratie@parochiegabriel.nl. Na de informatieavond
krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te
geven voor de eerste communie en/of het vormsel.
Eerder communie en/of vormsel gemist?
We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet
hebben meegedaan aan de eerste communie of het
heilig vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem
is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om
in deze ronde 2020-2021 mee te doen. Hun ouders zijn

dus ook van harte uitgenodigd. En misschien heeft uw
kind de eerste stap, het doopsel, niet ontvangen? Ook
dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de eerste communie kan het zetten van deze
stap meegenomen worden.
Vragen?
Wie na het lezen nog vragen heeft kan terecht bij een
van de pastores. U vindt de contactgegevens op de achterzijde van dit blad.

Jongerengroep Impulz

Impulz 1,5 meter zomerbarbecue 2020
barbecue! Op de barbecue presenteren we onze ideeën
voor activiteiten voor het komende jaar. We zien ernaar
uit om jullie weer te zien!
Graag aanmelden via Facebook of bij Edwin of Marcel,
en natuurlijk zijn introducées welkom!

Door COVID19 zijn enkele Impulzactiviteiten van
afgelopen jaar komen te vervallen, maar op vrijdag 18
september gaan we het nieuwe Impulzjaar weer vol
goede moed van start met de Impulz 1,5 meter zomer-

Welkom bij Maria

• Datum: vrijdag 18 september
• Aanvang: 17.30 uur
• Locatie is afhankelijk van het weer: pastorie OLV Kerk
te Doetinchem of Warmseweg 19, 7075 EL te Warm
(Etten) (wordt t.z.t. bekendgemaakt)
• Eigen bijdrage: € 5,• Zijn er nog dieetwensen? Geef het door!
Marcel en Edwin

Gabriël actueel

Oktober Mariamaand

Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang
waren dat de zon zich op de biddende menigte zou
storten. De mensenmassa stond op een veld verzameld
rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta
Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei
1917 Maria voor het eerst aan hen was verschenen.

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans.
Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral
gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding
van het liturgische feest van Maria Koningin van de
Rozenkrans op 7 oktober. Naast de 7e oktober kwam er
na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor
Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van
het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000
belangstellenden en nieuwsgierigen namen toen bij

In de parochie H. Gabriël zijn de Mariavieringen op:
- zaterdag 3 oktober om 19:00 uur in s’ Heerenberg
- zaterdag 10 oktober om 19:00 uur in Wehl
- zaterdag 17 oktober om 19:00 uur in Zeddam
- zaterdag 24 oktober om 19:00 uur in Beek
- donderdag 29 oktober om 19:00 uur in Didam
Het thema deze maand is ‘Welkom bij Maria….’. Verdere
informatie over de Mariavieringen zijn wekelijks te lezen in het Montferland Journaal, Doetinchems Vizier en
op de website van de parochie Gabriël (www.parochiegabriel.nl).
Werkgroep Mariavieringen
De Gabriël • Nr. 3 - 2020
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Kerk en samenleving

MIVA Collecte 29 en 30 augustus 2020

Medische zorg voor
vluchtelingen in Bangladesh
MIVA collecte 2020

Steun ons met ambulances.

Wereldwijd zijn er mensen die het als
hun bestemming zien anderen te helpen
IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
WWW.MIVA.NL

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten
wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te
helpen. Eén mens kan het verschil maken in het leven
van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar
40 kilometer lopen naar het ziekenhuis als je op het punt
staat te bevallen? In Nederland is het ondenkbaar. In het
binnenland van Congo is het realiteit. Auto’s en openbaar vervoer zijn er niet. De zandwegen zijn moeilijk
begaanbaar en de afstand tot het ziekenhuis is soms
enorm. In veel gevallen bereiken zwangere vrouwen het
ziekenhuis niet op tijd. Op 29 en 30 augustus aanstaande
vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats (2e
collecte).

Doneer met uw mobiel
Scan de QR-code met de
camera van uw mobiel
en betaal via tikkie.

Ambulance maakt het verschil, dankzij jouw steun
Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen
jaar al helpen met één ambulance. Die brengt mensen
uit het kamp naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen zij eerste hulp, worden zwangere
vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg kunnen bieden, worden
de mensen naar ziekenhuizen buiten het kamp gebracht.
Jouw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.
Meer informatie vindt u op www.miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten op NL42 INGB 0000 0029 50 ten name
van MIVA.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vredesweek 2020 (19 t/m 27 september)
Thema: : ’Vrede verbindt verschil’
Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar.
Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land
en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw.
Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door
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de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande
verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het
meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in
toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen
daar, ver weg.

vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het
thema ‘Vrede verbindt verschil’!
Doe ook mee
Wil je dit jaar met het thema aan de slag? Meer informatie vindt u op www.vredesweek.nl

En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020.
Voordat deze crisis er was, schreven we een tekst bij het
thema van dit jaar. Die begint zo: “De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het
onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan
met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken,
huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen
en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van
meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het
is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats
van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest

MISSIO Wereldmissiemaand 2020:
Motto: Gelukkig de vredestichters:
Stemmen van hoop in West-Afrika

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs
5,9) voert Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar de
campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van
grote problemen als honger, armoede, terreur en de
coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van
hoop laten horen.
Vrede onder druk
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam
samenleven van mensen van verschillende religies en
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit.
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen
te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over
steeds meer landen uit.

in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn
voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten
wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen
Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik
ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne
en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij
hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde
hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de
coronacrisis het motto.
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte
in het weekend 17 en 18 oktober aanstaande of stort uw
bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, ten name van MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie:
www.missio.nl

Stemmen van hoop
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als
honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken
echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters,
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk
die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en
moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen
kan men de problemen het hoofd bieden.
Zuster Maria Vitalis Timtere
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere
De Gabriël • Nr. 3 - 2020
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Pelgrimage

Dit jaar geen parochiebedevaart naar
Kevelaer
Maar wat dan wel?
Helaas. Door het uitbreken van het coronavirus konden
de geplande bedevaarten naar Kevelaer niet doorgaan.
In mei geen dagje uit naar Maria met onze bewoners van
de verzorgingshuizen, deze maand geen fiets- en wandelbedevaart, geen gezamenlijke grote bedevaart zoals
al zoveel jaren gebruikelijk.
Maar we zijn Maria niet vergeten. In mei heeft er een
Mariaviering plaatsgevonden bij het kapelletje in
Vethuizen. Deze viering is nog steeds te zien op de
website van de parochie: www.parochiegabriel.nl.
In het weekend van 15 en 16 augustus wordt in onze
parochie het hele weekend de liturgie van Maria
Hemelvaart gevierd. De viering op zondag 16 augustus
is ook weer via livestream te volgen. Ook in de maand
oktober staan we stil bij Maria. In al onze kerklocaties
vinden Mariavieringen plaats en wel op:
- Zaterdag 3 oktober om 19:00 uur in ’s-Heerenberg
- Zaterdag 10 oktober om 19:00 uur in Wehl
- Zaterdag 17 oktober om 19:00 uur in Zeddam
- Zaterdag 24 oktober om 19:00 uur in Beek
- Donderdag 29 oktober om 19:00 uur in Didam
Hopelijk kunnen we volgend jaar met een gerust hart
zeggen: we gaan Maria opzoeken in Kevelaer. Allen
mooie vieringen toegewenst in goede gezondheid.
Hartelijke groet,
broedermeesters van Kevelaer

Bedevaart Banneux
beslissing is genomen in overleg met alle regio besturen.
Onze regio vindt dat de gezondheid van onze gasten
bovenaan staat en wil dan ook geen risico nemen.
Tevens komt door het covid19-virus de geplande contactdag van Banneux, die gepland staat op 31 oktober
van dit jaar, te vervallen.

Dit jaar had een bijzonder jaar moeten worden met de
bedevaart naar Banneux. Het was namelijk het 70-jarig
jubileum van Bisdom Utrecht dat op bedevaart naar Banneux zou gaan. U leest het goed: zou gaan. Omdat wij
helaas door het covid19-virus de tweedaagse bedevaart
van mei en de vijfdaagse bedevaart van juni al af hebben
moeten zeggen.
De organisatie heeft met pijn in het hart toch ook de
beslissing moeten nemen om de bedevaart die gepland
staat van 9 tot en met 13 oktober af te zeggen. Deze

22

De Gabriël • Nr. 3 - 2020

Het 70-jarig jubileum wat dit jaar eigenlijk gevierd zou
worden, wordt nu verplaatst naar volgend jaar. Het zou
fijn zijn als u volgend jaar met ons mee wilt gaan om dit
jubileum met ons te willen vieren. Dat kan van 4 tot en
met 8 juni 2021 en van 8 tot en met 12 oktober 2021. De
tweedaagse bedevaart is op 28 en 29 augustus 2021.
Opgeven voor deze bedevaarten kan vanaf januari 2021.
Wij hopen dat u gezond bent en vooral ook blijft zodat
wij u bij een volgende bedevaart weer hartelijk mogen
ontvangen en begroeten.
Namens Regio Gelderland Oost
Audrey van der Heijden, secretaris

Nieuws uit de geloofskernen
Beek
Overleden
11 maart
15 maart
23 maart
7 mei
30 mei
31 mei
1 juni
13 juni
8 juli

Jan Derksen
Annie Eijt-Jeene
Bart Keurntjes
Theo Seegers
Dinie Bolk
Marietje Verhoeven-Bloemenkamp
Willemien Raben-Heijnst
Tiny Ambting-Kuppens
Annie Leuvering-Kluitman

73 jaar
84 jaar
71 jaar
80 jaar
89 jaar
83 jaar
78 jaar
71 jaar
82 jaar

‘Afscheid’ van enkele vrijwilligers
We hebben in onze geloofskern afscheid genomen van
een viertal bijzondere vrijwilligers. Mensen die hun
beste krachten en jaren hebben ingezet voor de kerk,
en met name die van Beek en Loerbeek.
Op 1 januari van dit jaar is Ben Rosendaal gestopt. Ben
heeft een bijzondere staat van dienst. De grote inzet
op velerlei terrein geeft zijn veelzijdigheid duidelijk
aan. Om te noemen: 45 jaar collectant, 15 jaar wijkcontactpersoon Kerkbalans, 15 jaar koster bij avondwake/
uitvaart, 13 jaar lid van de PCI (Caritas), waarvan 12
jaar voorzitter, 8 jaar lid van het voormalig kerkbestuur
Martinusparochie. Wij zijn Ben heel veel dank verschuldigd voor de correcte wijze waarop hij zich altijd van
zijn verantwoordelijke taken heeft gekweten.
Op 12 juli hebben we tijdens de eucharistieviering
afscheid genomen van Trees Raben. Dit was de laatste
viering waarin de Trees als lectrice in actie hebben
gezien.
Ze heeft dit lectorschap 30 jaar, goed voorbereid en op
duidelijke wijze, kunnen, en zoals ze zelf zegt, mogen
uitoefenen. Ook is Trees gestopt met voorgaan in
avondwakes. Ze bezit het inlevingsvermogen om op
gepaste wijze rouwende mensen te begeleiden naar
het laatste afscheid van hun dierbaren in de avondwake.
Ook is op 1 januari van dit jaar gestopt Jan Strikkeling. Hij was gedurende 40 jaar collectant in onze kerk
tijdens weekendvieringen. In tijden dat er nog minstens twee vieringen per weekend plaatsvonden, was
Jan al actief. Hij heeft veel dingen zien veranderen. Wij
danken Jan oprecht voor deze vrijwillige inzet in al die
jaren.
Joop Eijt is ook gestopt als vrijwilliger in onze geloofskern. Hij was tot enkele jaren geleden onze klusjesman,
zijn specialisme was de electriciteit. We hebben nooit in

het donker hoeven zitten. 32 jaar heeft hij zich ingezet
voor het Martinuskoor Beek-Loerbeek. Op zijn vertrouwde plekje als tenor was hij op zijn best. Als dank
hiervoor is hij benoemd tot erelid. Ook heeft hij tientallen jaren zijn krachten ingezet voor de aktie Kerkbalans,
met name het rondbrengen en ophalen van de enveloppen bij de mensen thuis. Tot op hoge leeftijd heeft
hij al dit vol enthousiasme gedaan, waarvoor ons diep
respect en grote dank.
Een afscheid is er nog niet van gekomen. Corona staat
ons dat nog niet toe. Zodra dit weer mogelijk is, komen
we er op terug. Tot dan en voor nu: een heel groot dank
jullie wel……

Didam
Overleden
4 maart
11 maart
12 maart
15 maart
16 maart
22 maart
27 maart
28 maart
31 maart
6 april
17 april
9 mei
19 juli
20 juli

Joop Wienholts
Jan Tomassen
Hannie Jansen-Meisters
Liesie Driessen-Buiting
Hend Wolbrink
Annie Booltink
Tonnie Wenting
Rina Bergman
Fien Visser-Hell
Annie Wolters-Budde
Ria Polman-Verkerk
Joop Kniest (begraven in Stokkum)
Toos Pouwels-Visser
Tini Fierkens-Hermsen

86 jaar
69 jaar
88 jaar
88 jaar
77 jaar
89 jaar
70 jaar
83 jaar
79 jaar
92 jaar
85 jaar
84 jaar
85 jaar
89 jaar

Vrijwilligers gezocht
Voor het schoonmaken van parochiecentrum in Didam
1x per maand.
Ben jij zo’n heldere Mientje of heldere Harry, die
graag binnen een groep
van aantal dames een
halve dag in de maand
komt helpen bij het
poetsen in het parochiecentrum van Didam?
Het werken binnen deze
groep gaat vooral om
de gezelligheid met elkaar en op tijd een kopje koffie.
Voel jij je geroepen en heb je interesse, meld je dan bij
Wilma Beursken, tel: 06 -203 59 523 of vrijwilligers@
parochiegabriel.
De Gabriël • Nr. 3 - 2020
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Ontmoetingsdagen voor senioren in Didam
Op 7 en 8 september 2020 stonden de ontmoetingsdagen (voorheen Triduüm) bij Jan & Jan weer gepland.
Samen met het pastoresteam is besloten om dit NIET
door te laten gaan. Het coronavirus is nog niet voorbij
en er is ook nog geen vaccin. Om meer dan 100 mensen
uit de kwetsbare groep bijeen te brengen is onverantwoordelijk.
Ook de 1,5-meter opstelling moeten we vanuit de overheid nog steeds hanteren. Dit maakt het onmogelijk om
het te organiseren. Wij gaan ervan uit dat de ontmoetingsdagen in 2021 weer gewoon gehouden kunnen
worden. De datum is nu nog niet bekend. Wij wensen
iedereen een mooie zomer.
Namens de werkgroep
Agnes Huijbers

Overleden
Albert Stienezen
Gerrit vd Ham
Mia Beenen-Voortjes
Lies Altenrath–Bisselink
Corrie ten Haaf–Daals
Jan Klappe
Netje Berndzen–Kniest
Mimi Leeuwerik–Seggelinck
Wim Stienezen
Birgit Jansen
Pancraat Smit
Jo Keurentjes

74 jaar
86 jaar
87 jaar
104 jaar
66 jaar
81 jaar
84 jaar
82 jaar
92 jaar
57 jaar
93 jaar
91 jaar

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus

Echo van de Middeleeuwen…in de Pancratiuskerk
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 2020 is het precies 100 jaar geleden dat er
een prachtige en unieke kunstcollectie naar ’s-Heerenberg 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. De tentoonstelling ‘Echo van de
Middeleeuwen in de St. Pancratiuskerk’ is te zien in de
St. Pancratiuskerk en het Stadsmuseum Bergh van 23
september 2020 tot 1 april 2022(**). Op gezette tijden
zullen vanuit Stadsmuseum Bergh speciale rondleidingen worden gegeven in de St. Pancratiuskerk en
Stadsmuseum Bergh.
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Het Stadsmuseum Bergh en de Geloofskern EmmausPancratius zijn op zoek naar gidsen die de bezoeker van
de Echo van de Middeleeuwen in de St. Pancratiuskerk
willen rondleiden in het Stadsmuseum Bergh en de Sint
Pancratiuskerk. U wordt hiervoor opgeleid door de samenstellers van de expositie. U kunt zich opgeven door
een mailbericht te sturen aan:
vrijwilliger@stadsmuseumbergh.nl
(**) Lees voor meer informatie en de actuele situatie
rondom de coronamaatregelen op de website www.stadsmuseumbergh.nl
Wie zijn er jarig
“De maat van ons leven is zeventig jaar, of,
als we heel sterk zijn, tachtig.” (Psalm 90, 10)

’s-Heerenberg

5 maart
10 maart
1 mei
7 mei
12 mei
20 mei
21 mei
2 juni
9 juni
10 juni
25 juni
26 juni

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.

Hier zijn ze dan….. de namen van de 80-plussers van de
geloofskern Emmaus-Pancratius, die in de periode van
zaterdag 22 augustus 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 hun verjaardag hopen te vieren:
A. Vink-Jonkhans – 99
J. v. Uum-Meijer - 98
J. Maagdenberg-Muit - 97
W. van der Tuin-Erdhuizen-93
H. Vermaas-Volman - 91
H. Kuiper - 91
W. v. Leeuwen-Bisselink - 90
H. te Booij-Overbeek - 89
I. te Booij-Jansen - 89
C. Vermaas-Bisseling – 88
J. Seegers-Engelbarts - 88
A. Hesseling - 88
J. Willems-Boer - 88
M. Dijkman-Smits - 87
A. Timmers-Ter Horst - 87
W. Wigman-v.d. Heijden - 87
J. Ebbing - 86
G. Huisman - 86
J. Gerritsen-v. Utrecht - 86
W. ten Broeke-Nales - 86
M. Hermsen-Gerritsen – 86
J. Driessen-Küpens – 85
A. te Boekhorst- Willemsen – 85
M. Donkers-Kniest - 85
J. Kersten - 85
M. v. Bree-Arnds - 85
A. Arendsen-Hesseling - 85
B. Angenent-Roelofzen - 84
F. Koster - 84

A. Derksen-Keijzers - 84
S. Jansen-Gerritsen - 84
E. Verstegen-de Nijs - 83
P. Driessen - 83
G. Hueskes-Bosch - 83
H. Rutten - 83
G. Bosch-Teunissen - 83
B. Kniest-Derksen - 83
G. ten Kleij - 83
E. Reumer-Burgers - 82
E. Kuhn - 82
M. Gertsen-Esman - 82
W. Migchelbrink-v. Wessel
- 81
A. Medze-Dukkerhof - 81
J. Elting – 81
D. Esman-Dresen – 81
W. du Plessis – 80
B. Boesveld-Leeuwerik – 80
F. Elshof-te Pas – 80
M. Mulder – 80
J. Berendsen – 80
A. Rutten-Nijland – 80
F. Kaak – 80
G. Went – 80
J. Heurnink – 80
B. Migchelbrink – 80
A. Scholten-van Rooijen - 80

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

weer de vrijwillige oppermannen is deze klus in vier weken helemaal gereedgekomen. Al met al een hele klus
omdat alles met kruiwagens moest worden vervoerd en
dat over een behoorlijke afstand. Mannen bedankt voor
jullie geweldige hulp.

Pastorietuin in Coronatijd
De Harmonie Crescendo uit ‘s-Heerenberg had ten
gevolge van de Coronamaatregelen al een paar maanden niet meer gerepeteerd met het hoofdorkest en de
opleidingsorkesten Tutti en Muzikidz. Toen de regels
wat werden verruimd en de muzikanten in de buitenlucht met 30 personen en twee meter uit elkaar weer
mochten repeteren, werd er direct naar een buitenlocatie gezocht die geschikt was om te musiceren. Omdat
de grote muziekinstrumenten tegenover de kerk bij het
zalencentrum de Gracht zijn opgeslagen, leek de pastorietuin een zeer geschikte locatie. Na goed overleg met
Pastoor J. Jansen en communicatie naar de buurt en het
aanpassen van de protocollen, werd er besloten om de
repetities bij goed weer in de pastorietuin te houden,
waarvoor het bestuur van Harmonie Crescendo de
parochie H. Gabriël en pastoor Jansen zeer erkentelijk
zijn. Twee lange avonden reuring in de buurt. Mooi dat
dit kon worden gerealiseerd.
Vervangen van de tuinmuur in de pastorietuin
De muur tussen de tuin van Pastorie en de Muntwal 5
stond al een paar jaar op omvallen en moest nodig
worden vervangen. Nadat het kerkbestuur hiertoe
toestemming gaf is er met een 5 tal vrijwilligers hard
gewerkt om de oude muur te verwijderen en af te
voeren naar de vuilstort. Nadat dit was geklaard hebben deze vrijwilligers de bekisting voor de fundering
getimmerd en de betonnen fundering gestort. Met
behulp van een tweetal professionele metselaars en

Vacature
In de Geloofskern St. Pancratius zijn
we per 01/01-2021 op zoek naar een
interieurverzorg(st)er voor de kerk.
We hebben een ploeg van 12 mensen waarvan en 1 persoon stopt in
verband met leeftijd. U komt 1x per
12 weken een ochtend of middag
aan de beurt. Gelieve te melden bij:
Ans van Uhm op emailadres:
ans.van.uhm@concepts.nl.
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Loil

Stokkum

Overleden
22 maart
18 mei
22 mei
26 juni
14 juli
20 juli

Overleden

Jo Lanters- Kummeling
Wim Horsting
Maarten Mengels
Gerrit van Schriek
Jan Gerritsen
Annie Kamphorst- van Londen

99 jaar
90 jaar
47 jaar
82 jaar
82 jaar
90 jaar

Nieuw-Dijk
Overleden
27 maart
9 april
31 mei
15 juni

Riekie Tiemessen-Wiendels
Gerda Wienholts-van Leussen
Teun Egging
Rudi Kupper

85 jaar
87 jaar
75 jaar
75 jaar

Nieuw Wehl
Overleden
22 april
20 juni

Rinie Wienholts-van Leussen
Ben Reuling

85 jaar
82 jaar

Kerkgebouw
De kerk in Nieuw Wehl is per 15 juli 2020 niet meer
beschikbaar voor avondwake en uitvaarten. Elver gaat
de kerk gebruiken voor dagbesteding. Banningshof is,
mits niet bezet, nog wel beschikbaar voor afscheid, uitvaarten en Allerzielenviering. Uiteraard zijn de overige
kerken in de parochie H. Gabriël ook beschikbaar voor
avondwakes en uitvaarten.

Wehl
Overleden
7 maart
27 mei
29 mei
8 juli
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Mientje Goorman-van Aalst
Bennie Borghuis
Grada Jansen-Smulders
Co Ruesen-van Munster
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78 jaar
85 jaar
83 jaar
95 jaar

2 april
9 mei
14 juni
19 juni

Chr. Engelen-Gerritzen
Joop Kniest (woonachtig in Didam)
Netta Berendsen-Verstegen
Ria Kaal-Peer

79 jaar
85 jaar
89 jaar
79 jaar

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Koninklijk onderscheiden
De heer Bennie Seegers, voorman, regelaar van de
onderhoudsploeg van de begraafplaats achter onze
Suitbertuskerk, zorgt samen met andere vrijwilligers
ervoor dat onze begraafplaats, evenals het terrein en de
tuinen rondom de kerk er altijd verzorgd uitzien. Vanaf
2009 als voorman en daarvoor al vele jaren als vrijwilliger. Voor al zijn inzet voor onze kerk en ook voor het St.
Oswaldusgilde, heeft hij dit jaar rond Koningsdag een
koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. De heer
Bennie Seegers staat bekend als een stille maar harde
werker achter de schermen met een groot hart voor de
samenleving.

Zeddam
Overleden
22 april
29 april
16 mei
22 mei
9 juni

Tonnie Wissink
Fred Bussing
Annie van Uum-Eijt
Trees Köpp-Zweers
Tony Mulling-te Boekhorst

80 jaar
63 jaar
87 jaar
94 jaar
75 jaar

Afscheid acoliet Jan Tempel
Op zondag 5 juli, tijdens de viering in de St. Oswalduskerk, heeft pastoor Jansen een woord van dank
uitgesproken aan Jan Tempel uit Braamt. Jan heeft,
nadat hij jarenlang in de kerk van Braamt als vrijwilliger
zijn steentje heeft bijgedragen, nog een mooie tijd in
de geloofskern Zeddam als acoliet meegewerkt in de
diensten. Enkele weken geleden heeft Jan aangegeven te willen stoppen als acoliet. Een heel begrijpelijk
besluit op zijn respectabele leeftijd. Als dank voor zijn
inzet werd hem namens de geloofskern Zeddam een
bloemetje aangeboden. Pastoor Jansen sprak de hoop
uit Jan en zijn vrouw nog vaak te mogen ontmoeten in
onze parochie Gabriël.
Uitnodiging Kerk op schoot
Kom je zondag 4 oktober ook naar de eerste oecumenische ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in
Zeddam? We beginnen om 11.30 uur. De viering duurt
een half uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar
wat te drinken. Alle kinderen mogen hun favoriete
dierenknuffel meenemen, omdat het dierendag is. Het
thema van deze viering is ‘De ark van Noach’.
Wat is ‘Kerk op schoot’? (kerkopschoot.nl)
Kerk op schoot is een oecumenische viering voor de allerjongsten. Dus kinderen tot een jaar of 4/5. Natuurlijk
zijn grote broers en zussen ook welkom.

Wat gaan we doen?
Samen met je familie mag je gaan luisteren en kijken
naar het verhaal van de ark van Noach en we gaan samen zingen en muziek maken. De kinderen krijgen een
verrassing mee naar huis.
Namens de commissie,
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
predikant@protestantsbergh.nl
Deze activiteit gaat door onder voorbehoud. We houden ons aan de richtlijnen van de RIVM.

Kledinginzameling Zeddam
In april ging de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood helaas niet door. De
kledinginzameling zal nu plaats vinden op zaterdag 19
september 2020. We hopen dat u uw gebruikte kleding, schoeisel en textiel bewaard heeft en deze komt
inleveren. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel
kunnen wij in Ethiopië circa 5000 mensen voorzien van
schoon drinkwater en sanitair. U kunt kleding in gesloten plastic zakken inleveren op zaterdag 19 september
2020 tussen 9:30 – 11:30 uur bij het Parochiecentrum St.
Oswaldus, Bovendorpsstraat 3 in Zeddam.
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Schema doordeweekse vieringen
Dinsdag:
Loil

vindt vooralsnog niet plaats

Wehl

vindt vooralsnog niet plaats

Beek

op elke dinsdag om 09.00 uur

Woensdag:
Nieuw-Dijk

vindt vooralsnog niet plaats

‘s-Heerenberg op elke woensdag om 19.00 uur
Donderdag:
Didam
Didam
Vrijdag:
Wehl

om 09.00 uurop elke donderdag
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden vindt vooralsnog niet plaats
om 09.30 uur elke vrijdag

Bereikbaarheid
Werkadres Parochie Gabriël
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 e-mail: secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl IBAN: NL96 RABO 0154 6624 02
Pastoraal team
Pastoor Jurgen Jansen
Tel.: 0314-650028 e-mail: j.jansen@parochiegabriel.nl
Diaken Theo Reuling ofs
Tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Parochiebestuur
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.
Uitvaartwacht
Tel. 06-29007265 (voor verzoek kerkelijke uitvaart door uitvaartonderneming)
Afspraken
Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum
kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken
met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers.
De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u
ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secretariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus
van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren
liggen ook achter in de kerkportalen.

Emmaus - Pancratius te ’s-Heerenberg
Kerk: Hofstraat 2 Secretariaat: Hofstraat 4, 7041 AD ’s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 E-mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur
St. Oswaldus te Zeddam
Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 10.00-12.00 uur.
St. Johannes de Doper te Kilder
Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 E-mail: sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl
OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl
Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl
Tel.: 0314-681296 E-mail: olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
St. Martinus te Wehl
Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur
St. Suitbertus Stokkum
Pastoor van Sonsbeeckstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 E-mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: Het secretariaat te Stokkum is 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.
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

