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• Laatste weekendviering*
pastoor J. Jansen - Zeddam
25 oktober 2020, 09:30 uur
Oswalduskerk Zeddam

Op de voorpagina: Na een benoeming van ruim zeven
jaar is pastoor Jansen zijn verhuisdozen aan het inpakken. Vanaf 1 december wacht hem een nieuwe benoeming in Twente. De deur van de pastorie van ’s-Heerenberg wordt dicht getrokken en de deur van de pastorie
in Delden wordt geopend.

• Vormselviering
30 oktober 2020, 19:00 uur
Mariakerk Didam
• Laatste weekendviering*
pastoor J. Jansen - ‘s-Heerenberg
7 november 2020, 19:00 uur
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg
• Laatste weekendviering*
pastoor J. Jansen - Beek
8 november 2020, 11:00 uur
Martinuskerk Beek
• 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
*
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• Installatieviering
pastoor M. Oortman - Didam
6 december, 10:00 uur
Mariakerk Didam

16

Vanwege de anderhalve meter capaciteit in
de kerken dient u zich voor deze vieringen
op te geven. Houdt de kerkberichten in de
krant, website, facebook en de weekendmededelingen in de gaten over hoe en wanneer
u dit moet doen.
*

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 8
december 2020. De datum voor het aanleveren
van artikelen staat op vrijdag 13 november 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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Elk jaar komt er een uitgave van De Gabriël
uit rond Allerzielen. De dag waarop we de
overledenen herdenken, de mensen van wie we
afscheid hebben moeten nemen. Ook in deze
uitgave van De Gabriël staan we daar bij stil. Maar
afscheid nemen we ook van pastoor Jansen, die
per 1 december is benoemd tot pastoor van de
samenwerkende parochies van Hengelo, Borne,
Delden en omstreken. Ik weet niet hoe dat bij
u gaat, maar ik ben er niet zo goed in. Afscheid
nemen. Niet van mensen, maar ook niet van
bepaalde omstandigheden.
Over welk afscheid je het ook hebt, je moet
wennen aan datgene wat anders is geworden.
Datgene wat was, is niet meer. En bij het ene
afscheid is dat gemis, zijn die emoties, natuurlijk
veel intenser dan bij het andere. Maar ieder van
ons ervaart afscheid op zijn of haar eigen manier.
Daarover kunnen en mogen we niet over elkaar
oordelen. Over welk afscheid we ook spreken, het
leidt altijd tot verandering. En om heel eerlijk te zijn
heb ik daar persoonlijk wat moeite mee; omgaan
met veranderingen.
Als iets anders is geworden moet je daar aan
wennen. Je moet je verhouden tot de nieuwe
situatie. Dingen die waren zoals ze waren zijn niet
meer. En dat kan het best wel spannend maken.
Want hoe gaat dat dan allemaal? Als ik het concreet
maak voor ons eigen parochie moet ik dus ook
wel een beetje wennen aan de verandering na 1
december. De wisseling van pastoor Jansen met
pastoor Oortman. Hoe zal dat gaan? En met dat ik
me dat afvraag realiseer ik me ook dat ik door mijn
wat terughoudend omgaan met veranderingen
onbedoeld druk op iemand anders leg. En nee, dat
voelt niet fair.
Dus ja, het is best spannend zo’n verandering en ja,
het is wennen aan een nieuwe situatie. Maar door
te proberen het te omarmen kom ik waarschijnlijk
veel verder. Kan de blik vooruit worden geworpen
hoe verleidelijk het af en toe ook is om af en toe
toch even over de schouder terug te kijken…
Augustine van Ree

Nieuws uit de geloofskernen
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Gabriël actueel

Kerkbalans:
steun uw parochie ook nu financieel
Corona heeft tal van sectoren
in de samenleving getroffen.
Heel wat bedrijven hebben
het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou
er misschien niet meteen aan
denken, maar dat geldt ook
voor de parochie. Doordat
er heel lang geen vieringen
met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten
ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie
wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging
gewoon door.
Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw
eigen plaatselijk kerk. Wellicht heeft u aan het begin
van het jaar een toezegging gedaan, maar heeft u dit
bedrag nog niet over gemaakt. We herinneren u er bij
deze graag aan. Zonder uw bijdrage kan de parochie
haar werk niet blijven doen. De parochie is door de
Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat
giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Geef
voor
je kerk
Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in
God kan delen
... daarom geef ik
voor mijn kerk
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Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Allerzielen:
Een dierbare dag van verbondenheid

V

oor velen zal Allerzielen een moeilijke dag zijn,
een dag van gemis. Nu we onze dierbare overledenen gedenken, komen dierbare herinneringen
boven aan wie niet meer onder ons zijn. Daarbij
komt dat we in bijzondere tijden leven. Het maakt en
maakte het afscheid van dierbaren soms tot momenten
die gepaard gaan en gingen met het maken van pijnlijke
keuzes. Wie kan er wel, wie kan er niet bij zijn.

Tegelijkertijd vieren we Allerzielen als een dag van hoop
en vertrouwen. Het leven gaat door, het wordt veranderd, niet weggenomen: vita mutatur, non tollitur. Dit
is het geloof van waaruit wij mogen leven en waarin we
mogen sterven. Geen mens is een afvalproduct, geen
mens is onbemind: er is Iemand die uit liefde voor ons
Zijn leven heeft gegeven, er is Iemand die op ons wacht,
er is een Vader die ons Zijn kind noemt en die ons eeuwig gelukkig wil zijn.
De kracht van het geloof in het eeuwig leven is enorm.
Zelfs mensen in de concentratiekampen of andere
mensonterende en levensbedreigende plekken hadden
een troost en een uitzicht: ik ben in Gods hand, al moet
ik sterven. Dat dit leven in zo’n wijd perspectief staat van

het eeuwig leven, heeft mensen ook geholpen om in
moeilijke omstandigheden niet aan zichzelf te denken,
maar te geloven dat het goede wat zij konden doen
eeuwigheidswaarde heeft.
Hoe die hemel eruitziet weten we niet. Hoe het ook zal
zijn, we zullen bij God zijn. In Zijn tegenwoordigheid
zullen we leven en al onze verlangens zullen vervuld
zijn, er zal niets te wensen over zijn. We zullen er leven
in vrede en tevreden zijn, geen angst, geen pijn, geen
verdriet zal er zijn. We zijn uitgenodigd om met Allerzielen onze overledenen met ons gebed te ondersteunen.
We bidden voor elkaar en bijzonder voor onze overledenen. Opdat zij vrij van het menselijke, onbelemmerd
in Gods woning binnen kunnen gaan.
We steken een kaarsje op om hen te gedenken en we
vieren dat wij uitzicht hebben op een mooie toekomst.
Vandaag op Allerzielen willen we met liefde aan onze
overledenen denken en voor hen allen bidden: Heer,
geef hen de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte
hen. Mogen zij rusten in vrede!
Pastoor Jurgen Jansen

Foto: Jan Meulenbeek
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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. In de vorige De Gabriël stonden we stil bij het eucharistisch gebed.
Het vervolg daarop is de:

H

Heilige communie

et ontvangen van de heilige communie is een
belangrijk deel van onze vieringen. Wij kennen
de zelfstandige communieviering als er in een
weekendviering geen priester kan zijn. Wij kennen de ziekencommunie en ook de laatste communie
voor iemand die stervende is: het viaticum, het brood
voor onderweg. En natuurlijk wordt de heilige communie uitgereikt tijdens de viering van de eucharistie.
Wekelijkse communie
Het is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest dat katholieken wekelijks of nog vaker de communie ontvangen.
Honderd jaar geleden bleef de meerderheid van de
mensen op hun plaats geknield als de communie werd
uitgereikt. Slechts enkele keren per jaar, na gebiecht
te hebben en in extra plechtige kleding, naderde men
de Tafel van de Heer. Paus Pius X was degene die sterk
bevorderd heeft dat de katholieke gelovigen vaker te
communie gaan en dat kinderen op jongere leeftijd hun
eerste heilige communie doen. In de loop van de 20e
eeuw is het ter communie gaan veel gewoner geworden.
Gemeenschap
‘Communie’ betekent eigenlijk ‘gemeenschap’. In het
Grieks van het Nieuwe Testament kennen we het woord
‘koinoonia’ dat gemeenschap, deelname of samenzijn
betekent. Het wordt zowel gebruikt voor de onderlinge
saamhorigheid als voor de gemeenschap met de Heer,
die wij beleven door het ontvangen van de heilige
hostie. De apostel Paulus gebruikt in zijn eerste brief
aan de Korinthiërs ook dat woord als hij zegt: “Geeft niet
de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap
met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij
breken gemeenschap met het lichaam van Christus?”
Even verderop, in dezelfde brief, verwijst Paulus naar
de nacht dat Jezus de eucharistie instelde en hij roept
zijn medegelovigen op zichzelf eerst te onderzoeken
voordat men het lichaam van de Heer ontvangt en dit
niet op onwaardige wijze te eten. Wie zich bewust is
van ernstige tekortkomingen is er niet aan toe om mee
te doen aan deze Maaltijd. Bovendien moet men het
‘lichaam onderkennen’ zegt Paulus. Hij lijkt te bedoelen dat we gelovig Christus’ lichaam herkennen in het
brood. Het vieren van de eucharistie en het ontvangen
van de heilige communie is vanaf het begin een zaak
van grote eerbied en heiligheid geweest.
Gedoopt
Kort na de tijd van het Nieuwe Testament, aan het begin
van de 2e eeuw, lezen we al in het geschrift ‘Didache’:
“Laat niemand eten of drinken van de eucharistie,
behalve wie gedoopt is in de Naam van de Heer.”
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Een geschrift uit de 4e eeuw meldt dat de bisschop eerst
de oproep deed: het heilige voor de heiligen! Niet-gedoopten moesten de kerk na de woorddienst verlaten.
Ook vandaag de dag is de communie alleen voor wie
gedoopt zijn en in volledige gemeenschap leven met de
katholieke kerk.
Communiceren
Na het Tweede Vaticaanse Concilie is de wijze van communiceren weer veranderd. We kennen nu de mogelijkheid de heilige hostie op de hand of op de tong te
ontvangen. Ook zijn er meer mogelijkheden om de
communie onder beide gedaanten te ontvangen. De
communie wordt ontvangen van de priester of een assistent, want het is de Heer die geeft. Uit de beker wordt
gedronken; het zelf indopen van de hostie in de kelk is
door de kerkelijke richtlijnen niet toegestaan, evenmin
als het zelf nemen van de hostie of het doorgeven van
de schaal aan elkaar.
Nederigheid
Voor de communie toont de voorganger de heilige hostie en zegt: “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden
der wereld”. Dat is een verwijzing naar de zin die Johannes de Doper tegen Jezus zei, toen hij Hem voorbij zag
komen en een herinnering aan de profetie van Jesaja.
Daarna wordt gezegd: “Zalig zij die genodigd zijn aan de
maaltijd van de Heer”. En wij antwoorden met de woorden van de Romeinse militair, die Jezus om genezing
smeekte voor zijn knecht: “Heer, ik ben niet waardig dat
gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden”.
Dat zijn woorden waarin wij uiting geven aan nederigheid en ontzag voor de heilige Aanwezigheid. Datzelfde
ontzag uiten grote gelovigen als Jesaja die zich in zijn
roepingvisioen onwaardig wist toen hij de Eeuwige
zag en Petrus, die zichzelf na de wonderlijke visvangst
tegenover Jezus een zondig mens noemt.
Ontvangen
De heilige communie, of wij die nu in een communieof eucharistieviering ontvangen, in een ziekbed, in de
gevangenis of in een feestelijke plechtigheid, is de deelname aan het bruiloftsmaal, waarin wij vieren dat Jezus
zich in liefde en trouw verbindt met zijn kerk. Wij geloven dat wij Hemzelf, onder de gedaanten van brood en/
of wijn, ontvangen. Daarom geven wij in woord en gebaar uiting aan onze eerbied. Wij beseffen dat wij soms
niet klaar zijn om Hem te ontvangen en als wij toch die
stap zetten is dat met zorgvuldigheid en dankbaarheid.
En daarom is er vaak een stilte voor de overweging en
gebed nadat de communie is uitgereikt.
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Gabriël actueel

Vroom en vrolijk
Dankbaar aan God en parochie
Het is een mooie zonnige zondagmiddag als ik de tijdelijke bewoning van pastoor Jansen tegemoet fiets.
Een groenrijke omgeving, niks mis mee om hier tijdelijk te moeten verblijven. Omdat de pastorie in ’s-Heerenberg
in afwachting van de komst van pastoor Oortman wordt opgeknapt, is pastoor Jansen tijdelijk uitgeweken naar
een ander onderkomen. Een eerste stap naar het naderende afscheid. Voor ons als redactie dan ook aanleiding
voor een slot-interview met pastoor Jansen in de vorm van een zevental stellingen die we hem voorleggen.
Stelling 1: De Liemers / Achterhoek is mooier dan Twente
De Liemers / Achterhoek is het mooiste tot 1 december
2020. Na 1 december is dat natuurlijk Twente. De plaatsen
Delden, Borne, Hengelo en omgeving. Maar… tot 1 december is dat De Liemers / Achterhoek. Zonder gekheid;
daar waar je heen wordt gezonden door de bisschop,
dáár is je rijkdom. Mij is dat ooit geleerd door de spirituaal (de geestelijk leidsman vanuit het seminarie) van de
opleiding: houd van je parochie, houd van je parochianen. Sta open voor wat God en mensen je geven. En dat
is een positieve blik, ook weer in de nieuwe benoeming.
Het is eigenlijk wel een waar inzicht: als je houdt van iets
waar je woont of waarin je blijft dan wordt je innerlijk ook
uitgedaagd om je beste te geven. Je wilt er voor gaan,
je vecht er voor. Daar zet je je voor in. Maar u hoort het
mij waarschijnlijk op 2 december al zeggen: “dit zijn de
móóiste drie parochies van het bisdom”, net zoals ik dat
de afgelopen zeven jaar ook in de parochie H. Gabriël met
een vette glimlach heb geroepen.

Stelling 2: Ik zou de afgelopen zeven jaar in de parochie
niks anders hebben gedaan
Dat suggereert alsof ik zeven jaar lang aan alle verwachtingen heb kunnen voldoen. Die stelling suggereert alsof
ik zélf aan de verwachtingen heb kunnen voldoen. Nee.
Het managen van de verwachtingen die soms wel en
soms niet hardop worden uitgesproken én mijn eigen
verwachtingen blijven lastig. Daar heb ik in te kort geschoten. Ik ben wel mijzelf geweest. Of dat nu beter had
gekund of gemoeten kan je altijd betwisten, maar ik heb
wel alles in mij gegeven. Getuigd van mijn oprecht geloof
en daarin God en de mensen heb gediend, ik heb mezelf
kunnen zijn. Ik ben wie ik ben.
Ben je in deze tijd gegroeid als mens en als pastoor?
Dat geheel van Jurgen Jansen, gelovige, mens, pastoor,
is niet zozeer veranderd. Ik heb wél geleerd om meer
mezelf te durven zijn. Probeer transparant te zijn, houd
niks achter. Wees daarin niet voorzichtig, maak anderen
deelgenoot van je geloof, van je zorgen. Durf dat te zijn.
Ik heb mezelf wel beter leren kennen. Mezelf leren accepteren, geleerd wat mijn beperkingen zijn en daar ook
naar gehandeld. Aanvaarden van de talenten die God mij
heeft gegeven, maar ook datgene aanvaarden wat ik niet
kan.
Stelling 3: Dat ik aardig gevonden word, is belangrijk
Ik hoop dat de ontmoetingen die ik heb gehad met mensen over het algemeen hartelijk, open en gemoedelijk
zijn geweest. De sfeer van laagdrempeligheid. Meer hoop
ik nog dat ik hen ten dienste ben geweest. Bij dopen, bij
huwelijken, bij uitvaarten, bij persoonlijke gesprekken.
Ik hoop dat ik hun vragen heb begrepen en heb kunnen
helpen in het zoeken en in bevestiging. Dat ik heb kunnen ondersteunen in gebed. Want dat is mijn eerste taak:
om mensen ten dienste te zijn als medegelovige en als
priester, om deelgenoot te zijn in ons gemeenschappelijk
geloof. Het toedienen van de sacramenten zijn daar een
mooi voorbeeld in. De combinatie van oprechte vroomheid (relatie als schepsel met God in bepaalde levensomstandigheden) en vrolijkheid. Daar houd ik wel van. Dat
laatste, in gepaste vorm, helpt je om te relativeren, om
dingen in perspectief te zien. Maar ik realiseer me echt
wel dat ik niet ieders woord heb gesproken. Ben je daarmee populair, aardig, of niet? Dat weet ik niet. Een vraag
die ik nooit aan anderen heb gesteld. Ik heb ook mensen
teleurgesteld. Zeker daar waar ik de woorden niet heb
kunnen vinden. Daar moeten we realistisch in zijn. Ik hoef
niet populair te zijn, als Christus dat maar is. Wij zijn alleen
maar grondpersoneel, wij hebben ons werk te doen.
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naast kennen we nu een nieuwe bestuurlijke en pastorale werkwijze. De zes kerkgebouwen die zijn gesloten
hebben nieuwe eigenaren gevonden, de nieuwe organisatie staat nu en is uit de steigers. Maar kerk zijn, of dat
nu bestuurlijk of gelovig is, staat nooit stil. Morgen moet
alles alweer verfijnd worden. Daar hebben we nog steeds
mensen nodig. Voor bestuur en pastoraal team is het
echt een zorg om gelovige vrijwilligers te vinden voor
het catechese-veld. Daar maak ik, maken wij, ons echt
zorgen over. Dat zeg ik zonder verwijt, maar daar ligt al
wel een eerste grote uitdaging waarvan de problemen
morgen niet zijn opgelost.

Stelling 4: Het priesterschap gaat ten koste van een
sociaal leven
Wij hebben als studenten van rector De Korte, nu de bisschop van ’s-Hertogenbosch, geleerd over een gezond
priesterleven. Een in balans zijnde priesterleven. Dat
bestaat uit twee componenten: het geestelijk leven en
daarnaast een sociaal leven met (duurzame) vriendschappen met mannen, vrouwen van zowel binnen als
buiten de kerk.
Heeft u dat gezonde priesterleven?
Het is altijd een spanningsveld, je moet het echt in de gaten houden. Je merkt wanneer het in disbalans is. Maar
het houdt mij fris en vrolijk en mede daarom is het een
inzicht dat ik zeker voor ogen houdt.
Stelling 5: Zonder vrijwilligers heeft een parochie geen
bestaansrecht
Er is parochie, kerk, er zijn geloofskernen, daar waar God
is. De parochie dient ervoor om God te eren en onze
naaste lief te hebben als ons zelf. Dáár dient de parochie
voor. Een heel belangrijk netwerk daarbij zijn gelovige
en betrokken vrijwilligers. Mijn oprechte waardering aan
hen die in geloof en in betrokkenheid tot de geloofsgemeenschap en de geloofskern zich inzetten in hun vrijwilligerswerk. Een heel essentieel netwerk in de parochie.
Vaak mensen die dat al jaren doen. Ook groot respect
voor de vrijwilligers die in de huidige situatie, waarin
hun eigen kerk wellicht gesloten is, toch deelgenoot zijn
gebleven van dit netwerk. Maar ook aan hen die juist
deze mensen, deze vrijwilligers hebben omarmd in een
nieuwe omgeving. Dát is een exemplarisch voorbeeld
van God dienen, van loyaal zijn aan elkaar en aan Hem. Ik
gun de parochie H. Gabriël dat deze mensen er zijn. Dat
ze gevonden worden en dat er opvolgers zijn om gelovig
zichtbaar en dienstbaar te zijn in de samenleving.
Stelling 6: Ik laat een parochie achter die klaar is voor
de toekomst
Ik laat een parochie achter die verder de toekomst in kan.
Een parochie die bestuurlijk en pastoraal een hele intensieve periode achter de rug heeft. Intensief voor allen die
betrokken zijn bij alle 11 geloofskernen. Kerksluitingen
gaat iedereen aan. En dan bedoel ik echt iedereen. Daar-

Verwijt je het jezelf dat dat niet is gelukt?
Nee, geen verwijt, maar wel een zorg. Er blijft altijd werk
in de parochie. De parochie is echt goed op weg, maar
met betrekking tot de catechese heb ik grote zorgen.
En ja, ik verwijt het mezelf dat het ons, het team en het
bestuur, niet is gelukt daar mensen voor te vinden om
daar meer invulling aan te geven.
Stelling 7: Ik draag de parochie met een tevreden
gevoel over aan pastoor Oortman
Volmondig: Ja. Want ik ben op de eerste plaats dankbaar.
Dankbaar aan wat ik aan vertrouwen en in geloof heb
ontmoet. Ik ben dankboor voor de grote momenten,
maar ook voor de hele kleine momenten waar de wereld
niet bij was in een persoonlijk gesprek en gebed. Dankbaar voor collega’s in het team en in het bestuur. De jaren
waren kleurrijk. Pastoor Oortman treft een open parochie
die hem in alle openheid zal ontvangen. De mensen van
de parochie zullen in hem een priester ontvangen die
open en openhartig is, die duidelijk is en die, zoals ik hem
ken, het mooie doel heeft om Christus te dienen en zijn
mensen te leren kennen. Hij heeft echt mooie talenten
ontvangen waar de parochie kennis mee zal maken. Een
pastoor met een groot en ruim hart en met verstand. Ik
gun hem dezelfde kans zoals ik die ook altijd heb mogen
ontvangen van de parochie. Ik ben er van overtuigd dat
parochie en de nieuwe pastoor elkaar zullen vinden, dat
zal een mooie samenwerking worden. En laten we één
ding niet vergeten; pastoor Oortman moet vooral niet
pastoor Jansen worden. Dat raad ik hem ten stelligste af.
In meerdere opzichten!

Pastoor Jurgen Jansen en pastoor Marc Oortman
De Gabriël • Nr. 4 - 2020
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
H. Hendriksen en 		
Laatste weekendJ. Jansen
L. Feijen		
viering pastoor
Middenkoor 		
J. Jansen samen met
Nieuw Wehl		
L. Feijen		
			Oswalduskoor
				
Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
H. Hendriksen en
			 L. Feijen
				Latijns				Gregoriaanskoor
Zaterdag 24 en
zondag 25 oktober

Donderdag
29 oktober

Donderdag 18:30 uur
Mariaviering
B. Aarsen en L. Feijen
Dameskoor Martinus

Vrijdag 30 oktober

Vrijdag 18:30 uur
Eucharistieviering
H. Vormsel
J. Jansen

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur		Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering		
J. Jansen
J. Jansen
H. Hendriksen en
B. Aarsen en T. Reuling		
Pancratiuskoor
T. Reuling
Oswalduskoor		
		 One More Voice			

Zaterdag 31 okt.
en zondag 1 nov.

Maandag
2 november

Maandag 09:30 uur
Eucharistieviering
J. Jansen
LatijnsGregoriaanskoor

Vrijdag
6 november

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Zaterdag 7 en
zondag 8 november

Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur		Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering		
Eucharistieviering		
Laatste weekend-		
B. Aarsen en L. Feijen		J. Jansen
viering pastoor 		
Muzikale begeleiding		
J. Jansen			
Zondag 09:30 uur
Pancratiuskoor			
Eucharistieviering
				 J. Jansen
				Middenkoor
				Nieuw Wehl

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
J. Jansen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

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

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering		
Laatste weekendviering pastoor
J. Jansen samen met
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 14 en		
zondag 15 nov.

Zaterdag 19:00 uur
		
Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Laatste weekendB. Aarsen en T. Reuling
viering pastoor
		
J. Jansen
		
Cantare per Dio		
				 Zondag 10:00 uur		
				 Eucharistieviering
				Afscheid pastoor
				J. Jansen
				Pastoraal team
				 Latijns				Gregoriaanskoor
Zaterdag 21 en
zondag 22 nov.

Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur		Zaterdag 17:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering		
Eucharistieviering		
Communieviering
Eucharistieviering
H. Hendriksen en 		
H. Hendriksen en		B. Aarsen en L. Feijen
Caeciliafeest
L. Feijen		
L. Feijen		
G. Hendriksen
Pancratiuskoor		
Oswalduskoor		
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
				
Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				 B. Aarsen en T. Reuling
				 One More Voice

Nieuw-Dijk
Zaterdag 19:00 uur
Woord- en
gebedsviering
Caeciliafeest
T. Reuling
Antonius van
Paduakoor

Zaterdag 19:00 uur			Zaterdag 17:30 uur
Zondag 11:00 uur		
Eucharistieviering
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling 		
B. Aarsen en T. Reuling
H. Hendriksen
Antoinus van
		
Different Generations
		
Paduakoor		
		 		
Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
H. Hendriksen
			 Martinuskoor
				 Beek/Loerbeek
Zaterdag 28 en 		
zondag 29 nov.

Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag 4 december 				
Heilig uur met
		
eucharistische
aanbidding
Zaterdag 5 en
zondag 6 december

			
Zondag 10:00 uur
			Eucharistieviering
			Installatieviering
				
pastoor M. Oortman
				 Pastoraal team
				 Gabriëlkoor

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

Vrijwilligers

Werken ten dienste van anderen
De vrijwilliger: gaven en talenten delen
Wij streven ernaar de parochie en haar vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving, vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven. 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.

B

ovenstaande tekst staat elke keer aan het begin
van het schrijven in De Gabriël. Het betekent
ook heel veel voor mij persoonlijk om deze
tekst uit te kunnen dragen. Het streven om
onze parochie vitaal en enthousiast te houden blijft
steeds een uitdaging. Zeker in deze tijd waar we ons
in bevinden. Inmiddels is de tweede corona-golf bezig.
Mensen willen wel weer aan de gang met hun werkzaamheden, maar zijn bang en heel voorzichtig.

hebben en toch een gaatje vrij willen maken voor die
ene taak als vrijwilliger.

Avondwake- en uitvaartgroep
We zien dat ook bij onze vrijwilligers. Een aantal vindt
het lastig om op anderhalve meter te werken. Toch zijn
er weer een aantal bijeenkomsten opgepakt en zijn er
verschillende werkgroepen weer bij elkaar geweest. Zo
zijn de vrijwilligers van de avondwake- en uitvaartgroep
gestart om de Allerzielenvieringen voor te bereiden. De
gesprekken die er plaats zouden vinden met deze mensen hebben we toch in de gezamenlijke groep gedaan.
En ook dan kom je soms tot de conclusie dat wat je
bedacht had niet zal gaan werken. De cursus die op de
planning stond met Andries Govaart zal geen doorgang
vinden. We gaan kijken hoe we op een andere manier
deze groepen kunnen bijscholen het komende jaar.

Vrijwilligersfeesten
Die waardering uitten we altijd in het geven van
vrijwilligersfeesten. Dit jaar gaat dat zeker niet lukken.
Feesten op anderhalve meter is niet te doen. Daarom
hebben we in overleg met het bestuur bedacht om
iedere vrijwilliger dit jaar een attentie te geven als dank
voor het vele werk binnen onze parochie.

Stoppen en invullen
Er zijn vrijwilligers die de afgelopen periode hebben
besloten om te stoppen binnen de werkgroep waar
men werkzaam was. Heel jammer, maar begrijpelijk.
En dan wordt het lastig om nieuwe mensen te vinden.
En toch lukt het weer om een plek in te vullen. Het zijn
die mensen die net zoals ieder ander een druk bestaan

Het is vaak dat mensen er tegen op zien om een plek
te vervullen in de parochie. Maar men weet niet hoe
prettig werken het kan zijn in een werkgroep. Het is die
grote groep waar je je talenten kunt laten zien en waar
er veel waardering is voor het werk wat je doet. Al is dat
niet altijd zichtbaar.

De komende maanden brengen we u allen op de
hoogte over het reilen en zeilen binnen de parochie.
In Didam gaat een traject beginnen om kinderen van
het bijzonder onderwijs in groepsverband een stageplek te geven. Dit zal na een periode van vier weken
worden geëvalueerd. Een spannende periode waarbij
we benieuwd zijn hoe dit zal gaan werken.
Alles wordt en is anders dan dat we gewend zijn, maar
samen kunnen we dit!
Blijft allen gezond en houd moed.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Corona: blijven de kerkdeuren open?
Op het moment dat deze De Gabriël in druk wordt genomen horen we dagelijks de ontwikkelingen rondom het
corona-virus. De gevolgen hiervan voor de kerkvieringen in onze parochie zijn op dit moment nog niet bekend.
Als parochie H. Gabriël voelen wij ons verantwoordelijk om alles te doen om het corona-virus een halt toe te
roepen. Hierbij conformeren wij ons aan de maatregelen die de Nederlandse Bisschoppenconferentie afkondigt
omdat wij het belangrijk vinden dat alle RK kerken en parochies in ons land zoveel mogelijk één lijn trekken.
Dat schept duidelijkheid voor de gelovigen in deze toch al onzekere tijd. Zodra er nieuwe maatregelen moeten
worden getroffen zullen wij u zo spoedig mogelijk daarover informeren. Houdt u daarvoor de kerkberichten in
Montferland Journaal en Doetinchems Vizier goed in de gaten. Ook via onze website www.parochiegabriel.nl en
facebook houden wij u over de meest recente ontwikkelingen op de hoogte.
Pastoraal team en bestuur parochie H. Gabriël
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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.
Kerkhof Braamt
In Braamt heeft het parochiebestuur van de H. Gabriël
het kerkhof overgedragen aan het Sint Jorisgilde.
Tijdens een informatieavond, waarvoor zich circa 40
mensen hadden opgegeven, is de overdracht toegelicht en bekrachtigd. Het bestuur is blij met deze toekomstgerichte oplossing voor de grafrechthebbenden
en de geloofskern in Braamt.
Secretariaten
De lokale secretariaten in de geloofskernen van Stokkum, Kilder, Nieuw-Dijk en Nieuw Wehl hebben sinds
de sluiting van de kerkgebouwen niet of nauwelijks
toeloop gehad. Ook de vrijwilligers die het secretariaat
bemensten hebben niet of nauwelijks iets te doen gehad. Oók in overleg met hen hebben we besloten deze
secretariaten te sluiten. De dichtstbijzijnde kerklocatie
vult deze functie nu in.
Caeciliafeesten
De commissie korenbeleid heeft in een overleg met de
besturen van de gemengde koren en de besturen van
het Latijns-Gregoriaanskoor en het dameskoor Martinus
uit Didam besloten om de Caeciliafeesten zoals ze altijd
gevierd werden in onze parochie, niet door te laten
gaan. Met gepaste emotie maar met gezond verstand is
deze beslissing genomen en ontvangen.
Parochieblad De Gabriël
Tijdens een ontmoeting eind oktober met een twintigtal mensen uit de parochie was ons parochieblad
De Gabriël onderwerp van gesprek. De redactie en het
parochiebestuur waren op zoek naar mensen die met
name vanuit de geloofskernen input willen en kunnen
geven voor De Gabriël. Ook de redactie zelf kan helpende handjes gebruiken. Het is fijn om met zo’n grote
groep bij elkaar te zijn om te kijken wat men hierin kan
betekenen.
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PCI
Op maandag 5 oktober hebben het bestuur van de
PCI H. Gabriël en het parochiebestuur van de parochie
H. Gabriël hun jaarlijks overleg gehad. Een bijeenkomst
waarin we elkaar informeren over gemaakte en te
maken bestuurlijke keuzes.
Kerkbalans
Afgelopen januari hebben we in de parochie de Actie
Kerkbalans meer centraal onder de aandacht gebracht.
Begin oktober hebben we dit kort geëvalueerd zodat
we ook voor 2021 de Actie weer goed in de benen kunnen zetten. Elders in deze De Gabriël vindt u een korte
tussenstand van het resultaat van de actie.
Welzijnsgesprekken
Zoals elk jaar vinden ook dit jaar in oktober en november de zogenaamde welzijnsgesprekken plaats met de
pastores en de andere mensen die in dienst zijn van de
parochie. Dit zijn gesprekken waarin het welzijn op de
werkvloer centraal staat. Gesprekken waarin eventuele
vragen of uitdagingen die men ervaart benoemd worden om opgelost te worden.
Corona en financiën
Dat corona invloed heeft op de financiële boekhouding
zal u niet bevreemden. Dit geldt ook voor parochies en
dus ook voor onze parochie. Minder inkomsten van (uitvaart)collectes, doorlopende loonkosten en kosten van
onderhoud. Uw financiële bijdrage blijft onontbeerlijk!
Kerstconcerten
Traditiegetrouw zijn er in de maand december diverse
kerstconcerten in onze kerken. Vanwege corona hebben wij besloten dit jaar de kerken niet beschikbaar te
stellen voor deze concerten.
Bestuur parochie H. Gabriël

V

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Rondom eerste heilige communie 2020 en 2021
Op de zondagen 4 en 11 oktober hebben ruim 40 kinderen hun eerste communie ontvangen. In vier vieringen
in de Martinuskerk van Wehl en de Oswalduskerk van
Zeddam vierden zij samen met hun familie dit feest. Ondanks alle geldende maatregelen waren het plezierige,
goede en blijde vieringen. Van harte proficiat! Voor 2021
zijn er in september informatieavonden geweest waarbij
eveneens circa 40 ouders aanwezig zijn geweest. Ook
voor volgend jaar hopen we op een mooie deelname!
Heilig vormsel
Op vrijdagavond 30 oktober gaan vier tieners het heilig
vormsel ontvangen in de Mariakerk in Didam. Pastoor
Jurgen Jansen is voor deze viering de vormheer. We
wensen de vormelingen, hun ouders en naast betrokkene een mooie viering toe!
Installatieviering pastoor Oortman
Op zondag 6 december is om 10:00 uur in de Mariakerk in Didam de installatieviering van pastoor Marc
Oortman. In de weekenden daarna zal hij ook in de
geloofskernen komen vieren en heeft u daar de gelegenheid kennis met hem te maken. Pastoor Oortman
zal in november zijn intrede nemen in de pastorie in
’s-Heerenberg, waarna hij per 1 december met zijn werkzaamheden in onze parochie zal beginnen. Wij wensen
hem een goede verhuizing en een goed begin in onze
parochie!
Allerheiligen en Allerzielen
Alle reguliere weekendvieringen van het weekend 31
oktober en 1 november zullen in het teken staan van
Allerheiligen én Allerzielen. Ook zal er op maandag 2
november om 09.30 uur in Didam nog een eucharistieviering bij gelegenheid van Allerzielen zijn. Deze vieringen zijn toegankelijk voor alle parochianen. Daarnaast
zullen er in alle geloofskernen één of meerdere Allerzielenvieringen zijn op zondag 1 november en/of maandag
2 november waarin de overledenen van het afgelopen
jaar centraal zullen staan. Deze vieringen zijn i.v.m. de
corona-maatregelen alléén toegankelijk voor een maximum aantal familieleden van de overledenen.
Rondom Kerstmis
Als pastoraal team en parochiebestuur gaan we er vanuit dat we ook met Kerstmis en de vieringen rond oud
en nieuw nog rekening moeten houden met de coronamaatregelen. Dat heeft zijn invloed op de hoeveelheid
vieringen. Hoogstwaarschijnlijk zullen er tijdens Kerstmis later in de middag op kerstavond, op kerstavond
zelf en op eerste en tweede kerstdag overal een viering
plaatsvinden. Dat zijn dus vier vieringen per kerklocatie.
Over Kerstmis in de kerk voor kinderen denken we nog
hard na, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit op eerste en
tweede kerstdag in de middag worden gehouden.
Oud en nieuw
Hierin continueren we de jonge traditie om op oudjaarsavond en op nieuwjaarsdag één eucharistieviering aan

te bieden. De eucharistieviering op oudjaarsavond is om
19:00 uur in de Oswalduskerk in Zeddam, de viering op
nieuwjaarsdag is om 11:00 uur in de Mariakerk in Didam.
Opgave deelname vieringen
De komende periode zijn er diverse vieringen waarbij
we verwachten dat de maximale capaciteit van de kerken benut gaat worden. Om dit goed te regelen zullen
we de parochianen vragen zich voor deze vieringen te
registreren. We weten dat dit op onbegrip kan stuiten
en dat het niet wordt gewaardeerd. Toch is opgeven
voor deze vieringen de beste manier om elkaar en onszelf te beschermen. Opgeven zal in ieder geval gelden
voor de laatste weekendvieringen van pastoor Jurgen
Jansen, de installatieviering van pastoor Marc Oortman,
de vieringen tijdens Kerstmis én de vieringen van oud
en nieuw. Wijze van opgave proberen we zo eenvoudig
mogelijk te houden.
Weekendrooster
Het pastoraal team heeft besloten dat de uitgangspunten van het huidige weekendrooster tot de Goede Week
van 2021 wordt gecontinueerd.
Rondom dopen
Op dinsdag 22 september hebben alle doopouders
van kinderen die in de coronaperiode gedoopt zouden
worden een gezamenlijke doopvoorbereidingsavond
bijgewoond. Deze avond is verzorgd door diaken Leon
Feijen en Sandra Bergevoet en vond plaats in de Mariakerk in Didam. In de maand oktober zijn of worden al
deze kinderen gedoopt.
Verhuizing pastoor Jansen
Op vrijdag 20 november vertrekt de verhuiswagen van
en met pastoor Jurgen Jansen richting Delden. Diaken
Theo Reuling en het parochiebestuur wensen hem een
goede verhuizing toe en komen graag een keer zijn
nieuwe woonplek (Langestraat 78, 7491 AJ in Delden)
bewonderen!
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Jurgen Jansen
De Gabriël • Nr. 4 - 2020
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Gabriël actueel

“In armoede verkeren
is geen schande”
Zo begint een van de krachtige uitspraken die Harrie Leijten, voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling (PCI)
van onze parochie doet. Daarmee is de uitspraak nog niet volledig, want er volgt nog: “het is schande als je er
niets aan doet”.
En hier ziet Harrie, wonend in
Wehl, duidelijk een rol voor de
PCI. Geen nieuwe rol, want de
PCI was er altijd al. Het is wel
een rol die opnieuw onder de
aandacht gebracht mag worden.
Door alle fusies in het nabije
verleden is de afstand tot de parochiaan groter geworden. “Net
als de parochie moet ook de PCI
de ogen en oren weer terugkrijgen bij de parochianen. Maar
anderzijds mogen, neen, moeten, ook de parochianen
best op de hoogte zijn van de nood die een ander heeft”,
aldus Harrie.
De PCI is er bij uitstek voor om te ondersteunen bij financiële nood, maar zij wil ook nadrukkelijk contact onderhouden met mensen in de knel. Er zijn veel instanties
die zich om nood bekommeren en toch blijven er steeds
mensen die tussen wal en schip vallen. Dat kan omdat
ze niet bereikt worden, omdat de hele regelgeving en
bureaucratie hen afschrikt of gewoon omdat het vertrouwen ontbreekt. Harrie: “Het bieden van vertrouwen is
een basisvoorwaarde om op een waardige wijze hulp te
kunnen bieden”.

standaard is er weinig of geen speelruimte. Niemand
sterft van de honger. Maar als je geen iPad kunt aanschaffen die jouw kind op school nodig heeft, dan kun je niet
meedoen, dan ken je armoede. Daar hoef je je niet voor
te schamen. Er zijn genoeg mensen die op een waardige
wijze naar elkaar willen omzien, juist in dit soort situaties.
En de kerk is er een van”.
Harrie: “De kerk is meer dan alleen maar dan het vieren
van de eucharistie. Het omzien naar elkaar is juist een uitvloeisel daarvan en dat wordt nog wel eens vergeten. Als
PCI willen we daarom wat meer aan de weg timmeren”.
Opstaan tegen armoede
Al jaren kennen we 17 oktober als de dag van verzet tegen
extreme armoede. Een initiatief van de ATD Vierde Wereld
Beweging wat door de Verenigde Naties is uitgeroepen
tot een werelddag. Daarnaast kent de rooms-katholieke
kerk de Werelddag van de Armen op de voorlaatste
zondag van het kerkelijk jaar. Ook in onze parochie wil de
PCI deze thematiek regelmatig aan de orde stellen. Samen
met protestantse kerken gaat dat gebeuren onder de titel
‘Opstaan tegen armoede’. Bedoeld om een goed beeld te
krijgen van armoede en zo bewuster te worden van de
wereld waarin we leven. Een eerste bijeenkomst hiervoor
wordt gehouden op zaterdag 21 november in Zeddam.

Schaamte
Daarmee komen we bij een gevoelig punt. Veel mensen
in armoede schamen zich voor hun situatie. Voor Harrie
het moment om de uitspraak te doen waar dit artikel
mee begint. Harrie: “Van ieder mens wordt verwacht dat
hij of zij voldoende middelen heeft die nodig zijn om te
leven, te overleven zelfs. Maar met een minimum levens-

Denk met ons mee
Op dit moment bestaat het bestuur van de PCI H. Gabriël uit:
• Harrie Leijten uit Wehl (voorzitter)
• Marijke Leijzer uit Didam (secretaris)
• Gerard Wolbrink uit Lengel (financieel adviseur)
• Matthieu Krabbe uit Didam (bestuurslid grondzaken) en
• Theo Reuling uit Didam (adviseur)
Gerard Wolbrink heeft een lange staat van dienst bij de PCI en heeft te kennen gegeven het stokje te willen
overdragen. Daarom zijn we op zoek naar een penningmeester als opvolger van Gerard. Daarnaast zoeken
we ook nog een of twee algemeen bestuursleden, die ons met liefde willen helpen. Meedenken rond
vraagstukken van armoede en ondersteuning van mensen in de knel. Vragen en reacties zijn welkom op het
e-mailadres pci@parochiegabriel.nl.
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In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze keer
Monseigneur drs. H. W. Woorts,
Hulpbisschop van het Aartsbisdom
Utrecht, Bisschoppelijk vicaris van
het Vicariaat Utrecht, Bisschop-referent voor bedevaarten, kerkelijke
kunst, Kerk en Jodendom en interreligieuze dialoog en waarnemend-pastoor parochie Sint
Jan de Doper – Vecht & Venen.

Naastenliefde is:
geen geld geven aan
iemand met schulden
Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat
er financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen
en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing. Mensen met schulden hebben een ander nodig
om vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief
aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en
zonder verwijten praktisch helpt.
Door stress de grip kwijt
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het
overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als
het openmaken van de post kan emotioneel te belastend
worden. En zo raken ze steeds verder in de problemen.
Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een
deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.
Een maatje helpt
Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht
heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft
veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je
dat overzicht houdt en om samen na te denken over het
eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed
bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe)
betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen.
Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie
heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit?
Uit de schulden
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg.
Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’
zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe
hij dat zo moest houden. In Montferland zijn ongeveer 22
SchuldHulpMaatjes actief. Daar zijn ook mensen uit onze
parochie bij. Deze vrijwilligers maken het verschil in het
leven van mensen die het niet meer zien zitten. Het is een
vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft. Informeer gerust bij coördinator Irene Veerbeek (06-82764029) of het
misschien iets voor u is om SchuldHulpMaatje te worden.
Diaken Theo Reuling ofs,
voorzitter Stuurgroep SchuldHulpMaatje

Column
Column

Zij bidden voor ons

Wanneer iemand tot diaken, priester of bisschop gewijd wordt, dan gaat hij eerst op de
grond voor het altaar liggen; om zo je leven
aan God toe te vertrouwen. Ondertussen wordt
de Litanie van alle heiligen gezongen; na de
aanroeping van onze Heer zelf wordt het gebed
gevraagd van Maria, Gabriël en de andere aartsengelen, Johannes de Doper, Jozef, de apostelen
en van alle heiligen de eeuwen door. Wij vormen
immers de ene Kerk: op aarde en in de hemel.
Voor de wijdeling is dat een intens moment, zeker als de namen klinken van de patroonheiligen
van jouw (groot)ouders, van jezelf en de heiligen
voor wie je een bijzondere verering hebt. Zij zijn
jouw speciale vrienden en vriendinnen in de
hemel. Voor mij zijn dat vooral Maria, Willibrord,
Bernadette en paus Johannes Paulus II. En ja,
… als ik iets kwijt ben, dan is Antonius ook mijn
goede vriend. Meestal stelt hij mij niet teleur.
1 November viert de Kerk Allerheiligen. Wij
danken God voor al die mannen, vrouwen en
kinderen die voor ons voorbeelden van christelijk leven zijn. Hen vereren is een dankzegging
aan God, omdat het Zijn Geest is die hen heeft
doen uitgroeien tot wie zij werden.
2 november - Allerzielen - gedenken wij onze
overledenen en bidden wij dat zij in Gods vrede
mogen zijn, verenigd met alle heiligen in de
hemel. We staan ook stil bij het verdriet en de
leegte die nabestaanden ervaren, zeker als er nu
vanwege het coronavirus geen afscheid heeft
kunnen zijn zoals je dat had willen nemen.
Moge het een troost zijn te weten dat de Heer
een plaats voor ons heeft bereid in het huis van
de Vader en dat daar een ontelbare menigte
voor ons bidt. Moge dat zeker zo zijn voor de
gaande en komende pastoor van uw parochie H.
Gabriël.

Herman W. Woort
s
hulpbisschop van Utrecht
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Kind en liturgie

Eerste communie en vormsel 2020
bij elkaar in het parochiecentrum. Helaas kon hun
Eerste Communie viering in mei niet doorgaan maar
op 4 en 11 oktober doen zij alsnog de Eerste Communie in de kerk van Wehl.
Wij hebben tijdens de bijeenkomst eerst even gezellig gekletst en daarna het Onze Vader geoefend en
natuurlijk hoe ga je nou ter communie en waarom
ga je ter communie. Ook luisterden we naar het
verhaal van Jezus met de 5 broden en de 2 vissen.

Op 13 september kwamen de communicanten uit
Beek, Braamt, Didam, Loerbeek, Nieuw Wehl en Wehl

Al zal de viering anders zijn dan normaal en zijn misschien niet alle mensen erbij die je er graag bij zou
willen hebben wij wensen jullie allemaal toch een
mooie viering. We hebben fijn samengewerkt met
deze groep jongens en meiden en hopen dat ze zich
welkom weten bij God en in onze parochie.
Bedankt!
Werkgroep 1 eerste heilige communie

Op 4 en 11 oktober hebben we de Eerste Heilige Communie gevierd. In mooie vieringen hebben 37 kinderen hun
tweede stap gezet op hun weg met Jezus. Stuk voor stuk mooie vieringen, ook al was het door de corona-maatregelen wel een beetje anders dan anders. Jongens en meisjes: dat jullie er veel levensvreugde aan mogen beleven!
Intussen zijn de aanmeldingen voor het Eerste Communietraject 2020-2021 ook binnen. In de periode van november
2020 tot en met juni 2021 zullen enkele tientallen kinderen ook het traject naar de Eerste Heilige Communie doorlopen.
Het voorbereidingstraject van het Vormsel wordt op vrijdag 30 oktober afgerond met de vormselviering in de
Mariakerk in Didam. Deze viering begint om 19.00 uur. De aartsbisschop heeft de toediening van dit sacrament
gedelegeerd aan onze pastoor Jurgen Jansen.

Foto’s: Timo Steijntjes - Wehl
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Jongerengroep Impulz

Zomerbarbecue

Ondanks alle corona-maatregelen heeft het bestuur
van Impulz een prachtige barbecue kunnen organiseren op 18 september. Deze barbecue was de eerste activiteit van het nieuwe seizoen. Vooraf waren de stoelen
al klaargezet, zodat we ook allemaal 1,5 meter afstand
konden houden. Er werd gewerkt met een menukaart,
zodat we niet van onze plek af hoefden te gaan en de
1,5 meter afstand ook konden waarborgen.

De bestuursleden van Impulz hadden zich ontpopt tot
ware obers en zo werd het een gezellige maar vooral
luxe barbecue! Naast dat er veel werd bijgekletst met
oude bekenden, werd het jaarprogramma globaal
verteld. Het was een gezellige avond, waar we hebben
genoten van het samenzijn op afstand!
Iris

Gabriël actueel

De Gerarduskalender:
elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken,
onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”. Op de
achterkant staan afwisselend moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en informatie over
verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het
begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en
vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van
de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook
op internet: www.kloosterwittem.nl). U kunt de kalender bestellen op de website www.gerarduskalender.nl
of u kunt bellen naar Klooster Wittem, 043 - 45 017 41.
De kalender is ook te koop bij:
Desiree Aelberts-Thuis
Batavenstraat 3, ’s-Heerenberg
Tel. nr.: 0314 - 664 183
De kalender kost 7,95 euro per stuk. I.v.m.
het coronavirus graag zo gepast mogelijk betalen.

€7,95
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Nieuws uit de geloofskernen
Beek
Overleden
2 september Ben Boers
24 september Tonia Derksen-Neijenhuis

63 jaar
82 jaar

Didam
Overleden
1 juli
6 augustus
7 augustus
14 augustus
22 augustus
16 september

Theo Berends
Elly Koenraads-Koster
Dinie Holleman-Köning
Hend Hubers
Dinie Gies-Thomassen
Miep Florissen-Koster

79 jaar
92 jaar
85 jaar
89 jaar
90 jaar
83 jaar

’s-Heerenberg

H. Thuis-Janssen - 98
K. Löevering-Terschegget - 97
M. ten Have-Dolmans - 96
B. Verstegen-Menting - 91
T. Willemsen-van Kol - 90
F. Rosendaal-Jansen - 90
B. du Plessis - 89
J. Wentink-Sessink - 89
A. Dijkman - 88
J. Tomassen-Welling - 87
G. Jansen-Hartjes - 87
B. Jansen - 87
R. Jörissen - 86
C. Wigman - 86
H. Roording - 86
B. Hulst - 86
H. Tolkamp-Freriks - 86
A. v.d. Gun-Hegman - 86
M. Hageman-Marcelis - 85
B. Dijkman - 85
F. Kniest - 85
M. v. IJzendoorn-Dijker - 85
E. v. Haren-Litjes - 85
J. Tomassen - 84
E. Schütters - 84
F. Nuij - 84
G. v. Casteren-Brands - 84
H. Jansen-Jansen - 84
A. Hermsen-Goossen - 84

E. Meijer - 83
H. Wennekes-v.d. Bosch - 83
C. Jansen-Löevering - 83
L. Wennekes-Wesselkamp - 83
J. Ageling-v. Alen - 83
A. v.d. Ham-Klaas - 83
B. de Groot-Prizeman - 83
P. Dijkman-Hell - 83
W. Cillessen-Klein Goldewijk - 82
E. v. Alen - 82
H. Doeleman-v. Ampting - 82
H. Bultink - 82
J. Kroezen - 82
H. Hermsen - 82
W. Seegers-Klarenaar - 81
G. Arendsen - 81
M. Schenning-Hesseling - 81
M. Jansen-Seegers - 81
T. Messing - 80
M. Huntink-Gunsing - 80
S. Moons-Poelsma - 80
M. Cremer-Notten - 80
L. van Ommen - 80
M. Jansen-Derksen - 80
E. Roording-van den Boom - 80
H. Scholten - 80

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

Overleden
14 augustus
24 augustus
27 augustus
11 september
15 september
15 september
20 september
25 september

Ton Middelkoop
Jo van Uum-Meijer
Inge Broekhuizen
Thea Jacobs-Kniest
Marie van Westerop-Keurentjes
Henk Medze
Henk Jansen
Loek van der Heiden

89 jaar
97 jaar
74 jaar
94 jaar
88 jaar
82 jaar
78 jaar
89 jaar

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Wie zijn er jarig
“De maat van ons leven is zeventig jaar, of,
als we heel sterk zijn, tachtig.” (Psalm 90, 10)
Hier zijn ze dan….. de namen van de 80-plussers van
de geloofskern Emmaus-Pancratius, die in de periode
van zaterdag 24 oktober 2020 tot en met vrijdag
11 december 2020 hun verjaardag hopen te vieren:
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Loil
Overleden - rectificatie
18 mei Wim Horsting
14 juli Jan Gerritsen

93 jaar
94 jaar

Overledenen afgelopen jaar

Nieuw-Dijk
Overleden
27 juli

Fons Derksen

86 jaar

Annie van Raaij-Kraaijvanger
Harry van Dulmen
Rinie Wienholts-van Leussen
Ben Reuling		
Frans Severt		
Mientje Tiemessen-Wenting

Stokkum

De doordeweekse vieringen worden in Nieuw-Dijk nog
niet hervat, tot nader orde.
Op maandag 2 november zullen er in het voormalige
kerkgebouw twee Allerzielenvieringen plaats vinden,
om 18:00 uur en 20:00 uur. Deze vieringen zullen dit
jaar alléén bezocht kunnen worden door diegenen
die een dierbare hebben uitgedragen. De overige parochianen zijn welkom in het weekend van 31 oktober en
1 november in de vijf kerken waar de vieringen in het
teken zullen staan van Allerzielen. Zie hiervoor het
rooster in dit blad en het Montferland Journaal.

Overleden
18 augustus

Jan Kuster

94 jaar

Dat hij moge ruste in de vrede van Christus

Wehl

Nieuw Wehl
Overleden

Overleden
25 februari
10 augustus
3 september

93 jaar
73 jaar
85 jaar
82 jaar
79 jaar
90 jaar

Harry van Dulmen
73 jaar
Frans Severt
79 jaar
Mientje Tiemessen-Wenting 90 jaar

Allerzielen
De Allerzielenviering is dit jaar op zondag 1 november
om 15.00 uur in Banningshof. Vanwege het beperkte
aantal zitplaatsen is deze viering alleen voor de nabestaanden van de parochianen die het afgelopen jaar
zijn overleden.
Zij hebben ondertussen een uitnodiging hiervoor
ontvangen.
Wilt u intenties laten lezen, zonder bij de viering
aanwezig te kunnen zijn, dan kunt u die opgeven bij
het parochiesecretariaat in Nieuw-Wehl op vrijdag 30
oktober van 9.30 tot 10.30 uur. Ook kunt u een briefje
in de brievenbus doen met bijgesloten € 9,-.

22 augustus
5 september
9 september
21 september
24 september
27 september

Wim Thuijs
81 jaar
Willy Lukassen
76 jaar
Jan Huirne
86 jaar
Willemien van Bolderen-Meijer 103 jaar
Jan Wienholts
87 jaar
Fränk Gasseling
69 jaar

Zeddam
Overleden
5 augustus
Mientje Kumeling-Span
22 augustus Bets Melissen-Berndsen
30 september Truus Lammers-Meijer

91 jaar
99 jaar
95 jaar

De collecte
Waarschijnlijk hebt u afgelopen zondag in de kerk of thuis via livestream de kerkdienst meebeleefd. Juist nu beseffen we hoe waardevol het samenkomen is, via de livestream of fysiek
in de kerk. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten… We worden ons meer
en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk
geloof. Geloven doe je samen! De kerkvieringen verlopen anders dan dat we gewend zijn.
Het ter communie gaan verloopt anders en sommige dingen laten we achterwege omdat het niet corona-veilig is. Eén van die laatste dingen is het rondgaan van het collectemandje. De collecte-mandjes staan nu achter in de kerk. Helpt u ons mee? Draagt u aan de
collecte bij, bij binnenkomst of bij het verlaten van de kerk? We danken u er hartelijk voor!
De Gabriël • Nr. 4 - 2020
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Schema doordeweekse vieringen
Dinsdag:
Loil
Wehl
Beek

vindt vooralsnog niet plaats
vindt vooralsnog niet plaats
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

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
E-mail: sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl

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

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

om 09.30 uur elke vrijdag

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

Bereikbaarheid
Werkadres parochie H. 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)
Vertrouwenspersoon
Tel.: 06-18706760 of via vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl

St. Suitbertus Stokkum
E-mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat:
U kunt terecht bij het secretariaat in ‘s-Heerenberg
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
E-mail: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat:
U kunt terecht bij het secretariaat in Didam
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
Afspraken
Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie;
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.

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

