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Met elkaar de weg van
geloofsverdieping volgen
Een kennismaking met pastoor Marc Oortman

Delen smaakt
naar meer
Adventsactie 2020

Vieringen volgen
via livestream

Hoe kan ik de vieringen volgen?

Agenda
Agenda
Agenda parochie H. Gabriël
• Kerststal bezoeken
25 en 26 december (1e en 2e Kerstdag)
14:00uur - 15:00uur
Kerken van Beek, Didam,
’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam
Vanwege alle maatregelen zijn er dit jaar geen
gezins- en kindervieringen en is er geen kindje
wiegen. Daarvoor in de plaats kunnen gezinnen
op 1e en 2e Kerstdag tussen 14:00uur en 15:00uur
de kerststal in onze kerken bezoeken.
In de kerk zijn zogenaamde deurwachters
aanwezig die u als bezoeker zullen ontvangen
en begeleiden. Zij zullen u aangeven welke
voorzorgsmaatregelen u moet nemen
(ontsmetten handen) en welke looproute u
dient aan te houden.
Vriendelijk verzoek om u te houden aan de
aanwijzingen van onze deurwachters.
Op deze manier kunnen we ons aller veiligheid
waarborgen en kunnen we de doorstroom
in goede banen leiden. Onze dank!

Inhoudsopgave
Nr. 5 - 2020
Op de voorpagina: Onze nieuwe pastoor, pastoor Marc
Oortman, heeft inmiddels intrek genomen in de pastorie
van ’s-Heerenberg en is zondag 6 december officieel geïnstalleerd. Na een benoeming in Twente, de streek waar
zijn ‘roots’ liggen, begint hij nu in onze parochie aan een
nieuwe benoeming. In deze De Gabriël een eerste kennismaking.
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• Gabriëlbedevaart Kevelaer
Woensdag 18 augustus 2021
(de fietsers en wandelaars vertrekken
op dinsdag 17 augustus)

14

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
26 januari. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op maandag 28 december. 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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Liturgische spiritualiteit
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Kerk en samenleving
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Rooster van vieringen

Vrijwilligers

Van uw pastores

Van uw bestuur

Tarieven kerkdiensten en kerkhoven

Jacqueline te Dorsthorst
25 jaar in dienst van de parochie
Vieringen volgen via de livestream
Hoe kan ik de vieringen volgen?
Column
Rector Patrick Kuipers
Kind en liturgie
Voorbereidingen eerste heilige

Over goed drie weken zitten we alweer in 2021.
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een jaarlijks
terugkerend nieuw begin, maar hoe vaak zeggen
we tussen twee jaarwisselingen in ook niet dat we
‘opnieuw beginnen’? Bij de start van een nieuwe
baan, het betrekken van een nieuwe woning en
noem maar op. Het zal ook u ongetwijfeld geen
onbekende uitdrukking zijn. En wat u ook niet
onbekend zal zijn is het gevoel dat het oproept.
Een soort opgeruimdheid, het gevoel van een
schone lei waar we weer mee aan de slag kunnen.
Maar, en nu wordt het wellicht interessant, heeft
u er ook wel eens bij stil gestaan hoe lang u dat
gevoel vast kunt houden?
Gelukkig dan maar dat we meerdere ‘kansen’
krijgen om opnieuw te beginnen. Ook in
deze uitgave van De Gabriël komt dat op
verschillende manieren naar voren. Ik denk aan
de adventsperiode, waarbij de eerste zondag van
de Advent ook altijd het begin is van het nieuwe
liturgische jaar, het vieren van Kerstmis en uiteraard
met de komst van onze nieuwe pastoor, pastoor
Oortman. In deze De Gabriël maakt u met hem
kennis aan de hand van zijn antwoorden op een
aantal stellingen. En natuurlijk zal het over en weer
best even wennen zijn, maar dat is helemaal niet
erg. Sterker nog; het kan ook heel verrassend en
verfrissend zijn!
Ik heb het woord Kerstmis laten vallen. Voor ons
allemaal dit jaar een bijzondere Kerstmis. De
kerken zullen verre van vol zijn, samenzang zal
er niet zijn en ook het Kindje wiegen gaat dit jaar
anders dan anders. Maar wordt het kerstfeest
daar anders door? Het Kindje Jezus zal ook dit jaar
weer geboren worden en het zal ook dit jaar weer
dezelfde boodschap uitdragen als de afgelopen
2020 jaar. Dat het ons, te midden van de hectische
bezigheden van onze tijd, serene en diepe vreugde
zal geven zodat wij Gods goedheid van zeer nabij
kunnen voelen en nieuwe moed krijgen. Dat we zo
weer met vertrouwen vooruit kunnen kijken ook al
weten we niet hoe die toekomst eruit zal zien.
Zalig Kerstfeest!
Augustine van Ree

communie gestart en terugblik vormsel
Nieuws uit de geloofskernen
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Licht in het donker

H

et is 12 november als ik dit stukje voor De
Gabriël op mijn laptop intyp. Er moet een
pastoraal woord komen, want morgen is de
deadline voor het inleveren. Eigenlijk staat mijn
hoofd er helemaal niet naar. Het coronavirus stuurt alles
in de war. Aan de ene kant hebben we geen zekerheid
over hoe we Kerstmis zullen kunnen vieren, zowel in de
kerk als in de thuissituatie. Aan de andere kant heb ik
vandaag vernomen dat twee dierbare franciscaanse medebroeders aan de gevolgen van corona overleden zijn.
Met hen heb ik intensieve contacten mogen meemaken
en mogen samenwerken.
Ik besef dat ik niet de enige ben bij wie corona alles in de
war stuurt. Ziek worden, revalideren, voldoen aan allerlei
voorzorgsmaatregelen, inkomsten die wegvallen, en nog
veel meer kwesties spelen er die het leven van veel mensen ingrijpend beïnvloeden. En dat is al zo vanaf maart
dit jaar. Wanneer het allemaal ophoudt, als dat ooit helemaal het geval is, dat is nog maar de vraag. Ik kan me
goed voorstellen dat velen het leven op dit moment een
flink stuk zwaarder en donkerder ervaren dan een jaar
geleden. De impact van deze pandemie is groot.
En toch mogen wij als gelovige mensen hopen op licht
in het donker. Hoe klein het vlammetje ook mag zijn, wij
mogen altijd uitzien naar licht dat het duister uiteindelijk
zal verdrijven. Dat is de blijde boodschap van het Kerstfeest. Of eigenlijk van de engelen die dit aan de herders
verkondigen: “Heden is u een Redder geboren”. Een
boodschap aan mensen die er niet op zaten te wachten
of ernaar uitkeken, maar wie het overkwam. Plots viel
hun iets goddelijks toe. Het werk dat ze deden, bleven ze

doen. De omstandigheden, waarin ze leefden, veranderden niet. En toch was hun leven veranderd, want ze
hadden een glimp van Gods aanwezigheid in de wereld
opgevangen en mogen aanschouwen. Dat vuur bleef in
hen branden.
Welke lichtjes mogen wij bespeuren? De berichten over
vaccins zijn legio en hoopvol. Eind volgend jaar iedereen
door een vaccin beschermd? Het leven weer een beetje
normaal? Iets om naar uit te kijken en naar toe te leven.
Maar dat is allemaal nog buiten ons. Welk lichtje, welk
vuurtje, mag binnen in ons gaan branden? Dat wij bij alles, in goede tijden en ook slechte tijden, mogen ervaren
dat we gedragen en bemoedigd worden om het leven
aan te kunnen en lastige perioden te kunnen doorstaan.
Die Redder wordt ook aan ons verkondigd. Iemand die
je doet beseffen dat sommige dingen wel grote invloed
hebben op ons leven maar er eigenlijk niet toe doen. Dat
de werkelijke waarde dan in dingen aan het licht komt
die je totaal niet verwacht had. Die ervaring hadden de
herders ook.
Mijn hoofd zal, op het moment dat u dit leest, waarschijnlijk wel weer ergens anders naar staan. En hopelijk
mag dan duidelijk zijn dat we het Kerstfeest op een
alleszins aanvaardbare manier kunnen vieren. Dat is het
licht dat ik nu mag zien, medio november. Licht aan de
horizon, ik wens het u allemaal toe.
Mede namens pastoor Marc Oortman en alle pastorale
collega’s wens ik u een Zalig Kerstfeest.
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. In vorige uitgaves van De Gabriël stonden we stil bij het eucharistisch gebed en de heilige communie. Het vervolg daarop is het:

H

Tabernakel

In de Katholieke Kerk kennen we het tabernakel (ook wel sacramentshuis genoemd) als een,
meestal rijk versierde, brandwerende kluis op
het hoogaltaar of zijaltaar, soms binnenin bekleed met zijde en van buiten vaak omhangen met gordijnen in liturgische kleur, waarin het Heilig Sacrament
(de geconsacreerde hosties) bewaard wordt in een
ciborie. Het tabernakel moet binnenin wit zijn. In elke
kerk mag maar één dienstdoend tabernakel aanwezig
zijn. Aan conopeum (een in een basiliek staande half
dichtgeslagen zonnescherm) en godslamp kan men
zien dat het sacrament in de vorm van geconsacreerde
hosties in het tabernakel aanwezig is. Zo niet, dan is de
godslamp gedoofd en staat de tabernakeldeur meestal
open. Het tabernakel is binnen de katholieke eredienst
het centrum en neemt in de kerkbouw van de Katholieke Kerk de centrale positie in als de woonplaats van
de - onder de gedaante van brood - ‘waarachtig tegenwoordige’ Jezus Christus.
Oorsprong
De term tabernakel zoals gehanteerd in de Katholieke
Kerk is afkomstig van het tabernakel zoals deze in de
Bijbel werd gebruikt. De tabernakel, ook wel de tent der
samenkomst genoemd, was volgens de Hebreeuwse
Bijbel een verplaatsbare tent die dienstdeed als plaats
van aanbidding voor de Israëlieten en symbool stond
voor Gods verblijf in hun midden. Het verhaal in de Bijbelboeken Exodus, Leviticus en Numeri verhaalt hoe de
tent werd vervaardigd en in gebruik genomen overeenkomstig de instructies die Mozes volgens de Bijbel van
God had gekregen op de berg Sinaï.
Er is geen archeologisch bewijs dat de tabernakel
werkelijk heeft bestaan. We kijken er nu tegen aan dat
de verhalen rondom Mozes en de omzwervingen in de
Sinaïwoestijn mogelijk historische elementen bevatten,
maar toch vooral als verhalen moeten worden gelezen.
Beschrijving tabernakel
Het interieur van de tabernakel bestond uit twee ruimten. In de voorste ruimte, het Heilige genoemd, stonden een reukaltaar, een lampenstandaard en een tafel
voor het toonbrood. Achter een gordijn bevond zich
het Heilige der Heiligen met de Ark van het Verbond,
symbool voor Gods tegenwoordigheid. De tent stond in
de voorhof, een omheind terrein waarop een brandofferaltaar stond en een koperen wasbekken. De werkzaamheden met betrekking tot de tabernakel, zoals
het vervoeren van de tent, de omheining en de gehele
inventaris, werden opgedragen aan de Levieten, die
daartoe door God zouden zijn gekozen. Offers werden
uitsluitend gebracht door priesters die nakomelingen
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waren van Mozes’ broer Aäron. De tabernakel en de
bijbehorende voorwerpen waren van zeer kostbaar
materiaal vervaardigd. Er was veel goud, zilver, purper
en scharlaken in verwerkt.
Heiligdom
De Israëlieten namen de tabernakel met zich mee tijdens hun tocht naar het Beloofde Land in Kanaän. Ook
na aankomst in Kanaän deed de tabernakel dienst als
heiligdom, tot het gereedkomen van Salomo’s tempel
in Jeruzalem, zo’n vier eeuwen later. Deze werd, net
als alle volgende joodse tempels, overeenkomstig het
ontwerp van de tabernakel gebouwd, waarbij elk heilig
voorwerp zijn oorspronkelijke functie behield. Ook in
de huidige synagoges en christelijke kerken zijn nog
elementen te vinden die hun oorsprong in de tabernakel hebben
Tabernakel in de katholieke kerk
In onze kerk kennen we het tabernakel als een soort
kastje of kluisje, dat vaak op het oude hoogaltaar staat.
Bijna iedere kerk of kapel heeft er wel een. Het eucharistisch brood, dat overgebleven is na een eucharistieviering, wordt erin bewaard om later weer uitgereikt
te kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat juist het
tabernakel met daarin het eucharistisch brood een
katholieke kerk tot huis van God maakt. Voor katholieken is een kerk niet zomaar een ruimte waarin een
groep christenen samenkomt voor de eredienst. Dat is
het natuurlijk ook. Wie zal het ontkennen? Maar bovendien is een kerk het huis van God, de ruimte waarin we
God haast op een lijfelijke manier kunnen ontmoeten.
Gelukkig bestaat nog steeds in heel veel katholieke
geloofsgemeenschappen de gewoonte je in een kerk
anders te gedragen dan daarbuiten. Vele gelovigen
maken even een kniebuiging richting het tabernakel
om zo Christus even te groeten die wij aanwezig weten
in het sacrament. Ook wordt voor aanvang van de
eredienst de stilte betracht en praten de kerkgangers
niet met elkaar. Ben je in Gods aanwezigheid, dan valt
blijkbaar de normale menselijke communicatie even
stil. Aan God alle ruimte.
God is ons nabij
Buiten het Oude Testament en buiten het katholieke
kerkgebouw om is er nog een tabernakel te vinden.
Dat is het tabernakel, dat huist in elk mensenhart. In
elk mens is God op een verborgen manier aanwezig.
Het gaat uit van het geloofsgegeven dat in het diepste
innerlijk van elk mens God aanwezig is. We komen dan
dicht bij Augustinus die zegt dat God ons meer nabij
is, dan we onszelf nabij zijn. Dat diepste innerlijk van
elk mens gaat trouwens wel voorbij aan al ons kunnen

en niet-kunnen, aan al onze gedachtes en gevoelens.
Een mens is nog wel eens geneigd zichzelf en de ander
te zien als de optelsom van alles wat je voelt, denkt
en doet en laat. Maar dat tabernakel van je hart staat
daar niet opgesteld. In oudtestamentische woorden

uitgedrukt, zou je kunnen zeggen dat je gedachtes, je
emoties en je daden te vinden zijn in het heilige. Maar
dat tabernakel van je hart, daarvoor moet je toch echt
een vertrek verder. Dan ben je in het heilige der heiligen, daar ben je aan jezelf voorbij. Daar is God.
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Gabriël actueel

Met elkaar de weg van
geloofsverdieping volgen
Een kennismaking met pastoor Marc Oortman
Daar staan we voor de tweede maal in een paar maanden wederom voor de deur van de pastorie in ’s-Heerenberg. In vergelijking met de vorige keer valt één ding direct op: onder de bel staat niet meer het naamplaatje
‘pastoor Jansen’, maar ‘pastoor Oortman’. Onze nieuwe pastoor heeft op 9 november zijn intrek genomen in de
opgeknapte pastorie van ’s-Heerenberg. De tochtige ramen zijn vervangen en de schilderskwast is rondgestreken. Kortom: pastorie én parochie lijken klaar voor een periode met onze nieuwe pastoor. Een kennismaking met
zeven stellingen.
Stelling 1: De Liemers / Achterhoek is mooier dan Twente
Een gewaagde stelling! Daar durf ik nu nog niks over te
zeggen. Ik ben een Tukker tot op het bot. Mijn familie,
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tot zover ik kan teruggaan en dan heb ik het tot circa het
jaar 1450, zijn allemaal Tukkers. De Liemers / Achterhoek
is mooi, maar is het mooier dan Twente? Ik durf het echt

nog niet te zeggen. Gisteren heb ik hier in ’s-Heerenberg
de eerste wandeling gemaakt en het is hier echt mooi,
verrassend. Maar Twente is mijn geboortestreek en daar
ligt meer dan alleen een mooi landschap; daar liggen
mijn wortels, daar liggen en zijn mijn roots.
Stelling 2: Ik ben een dienende leider in een parochie
Jezus heeft ons gezegd: “De grootste onder jullie moet
degene zijn die de ander dient.” Dienen heeft dus te
maken met beschikbaar zijn en doen wat Jezus ons heeft
gevraagd, namelijk de naaste liefhebben zoals je jezelf
lief hebt. Een dienaar is óók iemand die niet achter de
schapen loopt, maar juist vóór de schapen. Het is iemand
die de richting aangeeft, die visionair is. Een gemeenschap dien je niet alleen met pappen en nathouden. Er
is al veel in deze parochie veranderd, er is al veel gedaan
om deze parochie toekomstproof te maken. Daar heeft
in de basis ook een vorm van dienend leiderschap aan
ten grondslag gelegen. En ja, dan neem je ook wel eens
een beslissing waar de kudde schapen het niet mee eens
is, waar je ‘gemekker’ van krijgt.
Stelling 3: Dat ik aardig gevonden word, is belangrijk
Belangrijk niet, prettig wel. In het verleden heb ik daar
ook best wel last van gehad, zeker bij impopulaire
maatregelen. Dan kan je zomaar ineens de ‘boeman’ zijn
terwijl het wel maatregelen zijn die genomen moesten
worden. Door schade en schande ben ik wel wijs geworden. Je zal niet door iedereen aardig gevonden worden.
Daar ben ik ook niet op uit. Tuurlijk word ik graag aardig
gevonden. Ik wil Christus’ boodschap verwoorden, maar
soms schuurt dat best wel. En Jezus is ook niet altijd
aardig gevonden. Er zijn voldoende voorbeelden in de
schrift waarin hij juist fel overkomt. Denk aan de tempelreiniging waar Jezus van touw een zweep maakte en
daarmee iedereen inclusief de schapen en runderen de
tempel uit joeg. Of aan het vuur dat Hij kwam brengen
als Hij zegt: “denk niet dat ik gekomen ben om vrede te
brengen. Nee, zeg ik u, juist verdeeldheid”. Het is uiteraard wel prettig om aardig gevonden te worden, ik ga er
in ieder geval mijn best voor doen!
Stelling 4: Het priesterschap gaat ten koste van een
sociaal leven
Ja, zo ervaar ik dat wel. Je moet goed oppassen als priester dat je sociale leven niet samenvalt met het parochieleven. Dat jouw sociale leven alleen maar te maken heeft
met de kerk, de parochie en de mensen die daar wonen
en werken. Als priester moet je er echt voor knokken
om contacten te blijven onderhouden met vrienden en
vriendinnen die niet direct aan een parochie zijn verbonden. Dat kost heel veel moeite. Dat heeft vaak te maken
met het feit dat als je vrienden vrij zijn (de weekenden) jij
vaak het drukst bent. Op het moment dat zij op maandag weer gaan werken heb jij juist je vrije dag. Daar is
echt wel begrip voor, maar je merkt voor jezelf dat je dan
vaak wat mist.
Benaderen mensen je anders omdat je priester bent?
Ja, dat denk ik wel. Mensen zien je meer als vertrouwenspersoon, ze vertrouwen je meer toe. Het is aan de ene
kant een compliment, maar aan de andere kant kan het

ook een last zijn. Je neemt ook in de gemeenschap een
andere positie in. Mensen gaan je toch op een andere
manier benaderen.
Stelling 5: Zonder vrijwilligers heeft een parochie geen
bestaansrecht
Wat is een parochie? Een parochie is een groep mensen
die samenkomt om de eucharistie en andere sacramenten te vieren en het woord van God te horen en te
beleven. Daarbij komt een groep mensen samen rond
een priester of een andere voorganger. Dáár ligt het
bestaansrecht van de parochie. De vrijwilligers zijn dus
niet de oorsprong van een parochie maar zijn wel het
gevolg en broodnodig! Ik hoop echt dat mensen die
samenkomen rondom de sacramenten hun talenten in
willen blijven zetten. Want ze zijn echt noodzakelijk om
een parochie goed te laten functioneren. Maar voor alles
en op de eerste plaats gaat het om de sacramenten. En
dat maakt een parochie een parochie. En daarin gebeurt
natuurlijk van alles. Ze praten met elkaar, ze maken lol,
hebben woordenwisselingen. Kortom, alles wat je in de
maatschappij tegenkomt zie je hier ook. Maar het voornaamste is het samenzijn rondom de sacramenten, dat
maakt de parochie een parochie. En laat duidelijk zijn, ik
ben echt enorm dankbaar voor elke vrijwilliger die een
steentje bijdraagt aan de parochie, die geloofsgemeenschap. Want met die gemeenschap kunnen we de sacramenten blijven vieren en dát geeft het bestaansrecht.
Stelling 6: Ik kom in een parochie die klaar is voor de
toekomst
Gedeeltelijk is dat juist. Deze parochie heeft de afgelopen jaren door de sluiting van een aantal kerken, hoe
verdrietig en pijnlijk ook, wel een stap naar die toekomst
heeft gemaakt. Maar we zijn nog niet klaar. Als ik goed
geluisterd heb zijn er nog heel veel terreinen waar nog
stappen gezet kunnen worden. En de vraag is ook wat
die toekomst is? Welke visie is er? Er is bijvoorbeeld op
het gebied van catechese echt nog wel wat werk te
doen. Want centraal blijft Christus. Je moet er echt voor
waken dat de kerkgebouwen omhulsels worden die
er wel heel fraai uit zien maar geen boodschap meer
bieden. Want dáár gaat het werkelijk om; de boodschap
van Christus, het geven van liefde. Zijn geestkracht moet
zichtbaar zijn.
Stelling 7: Ik kijk er naar uit om…
De mensen van deze parochie te leren kennen. Want
het is moeilijk geweest om afscheid te nemen van een
parochie waarin ik zeven jaar met mensen heb gewerkt
en die ik niet de hand heb kunnen schudden. En dat
geldt andersom nu ook weer. Het is moeilijk om mensen
op afstand te moeten leren kennen. Maar ik kijk er echt
naar uit, zie er naar uit om mensen te leren kennen, om
mensen te ontmoeten. En ja, er zijn belemmeringen door
de coronamaatregelen, maar ik hoop dat die de ontmoeting niet in de weg zullen staan. Want ontmoetingen
heb je nodig om verder te kunnen trekken. Samen op
weg te gaan met datgene wat altijd centraal staat en dat
is Christus. Ik zou het heel fijn vinden, zonder iemand te
kort te doen, om samen met elkaar die weg van geloofsverdieping te volgen. Ik kijk er naar uit!
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Kerk en samenleving

Adventsactie 2020
Delen smaakt naar meer
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige
opleiding en weer armoede. De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen
weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar diverse projecten die
ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over
gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.
Weinig water, toch een goede oogst
In Mansico, Nicaragua, zijn de gevolgen van de droogte
goed zichtbaar: de aarde is gebarsten, de wegen zijn stoffig en de landerijen gortdroog. De verdroogde resten van
gewassen zijn nog maar nauwelijks te herkennen. Juana
Alvarado leerde nieuwe technieken, zodat ze met weinig
water toch groente en fruit kan telen voor haar gezin.
Mansico is een kleine gemeenschap. Er wonen 150 boerenfamilies. Het dorp ligt aan de voet van de Tepesomoto
berg, in het hart van een van de droogste regio’s. Juana
Alvarado (40) woont met haar echtgenoot en vijf kinderen in Mansico. Ze kunnen overleven dankzij de alternatieve landbouwmethodes die ze leerden. De meeste
mensen hier zijn boeren, maar er was niets te oogsten dit
jaar: “Alles ging door de droogte verloren en veel mensen
zijn vertrokken,” aldus Juana.

Een helpende hand bracht een grote verandering ten
goede voor Juana en haar gezin: “Ik heb geleerd hoe ik
zelf organische mest kan maken, hoe ik verschillende
gewassen kan telen en hoe ik een moestuin kan aanleggen en onderhouden,” vertelt ze. Ze ontving ook zaden
en gereedschappen via het project. “Je hebt maar weinig
water nodig om toch gewassen te kunnen telen. En juist
het gebrek aan water is een van de grootste problemen in
ons dorp,” legt ze uit. “Toen we met de moestuin begonnen, kregen we uien, radijs, tomaten, bieten en later ook
fruitbomen, gereedschap en grote gieters. Daar zijn we
enorm mee geholpen: alle families hebben nu moestuinen op hun terrein en dat helpt ons overleven.
Wat doet Adventsactie?
Adventsactie wil helpen de honger de wereld uit te
helpen. Dat willen we doen door projecten te steunen die
zich richten op voedselzekerheid.
Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl U kunt
bijdragen via de collecte in de kerk in het weekend van
12/13 december a.s. of door uw gift te storten op nr.
NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie,
Den Haag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
MOV Parochie H. Gabriël
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IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

www.adventsactie.nl

Uw steun voedt moeder en kind
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
M. Oortman en 		
M. Oortman en
T. Reuling		
T. Reuling
Pancratiuskoor 		
				
				
Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
M. Oortman en
			 T. Reuling
				Latijns				
Gregoriaanskoor

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 12 en
zondag 13
december

Zaterdag 19 en 		
Zaterdag 19:00 uur
zondag 20 		
Eucharistieviering
december		
M. Oortman
		 Cantare per Dio

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Oswalduskoor

Zondag 11:00 uur
Eucharsitieviering
M. Oortman en
T. Reuling
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag17:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				
B. Aarsen en L. Feijen
				 Antonius van
				Paduakoor
Donderdag
24 december
Kerstavond

Vrijdag
25 december
Eerste Kerstdag

Zaterdag
26 december
Tweede Kerstdag

Donderdag 18:30 uur
Communieviering
L. Feijen
Pancratiuskoor

Donderdag 18:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
Cantare per Dio

Donderdag 21:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Pancratiuskoor

Donderdag 21:00 uur
Communieviering
L. Feijen
One More Voice

Donderdag 18:30 uur
Communieviering
T. Reuling
muzikale omlijsting
door Toon Heebing
en Lau Bisselink

Donderdag 18:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen
LatijnsGregoriaanskoor

Donderdag 18:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Donderdag 21:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling
Dameskoor Martinus

Donderdag 23:00 uur
Communieviering
L. Feijen
Oswalduskoor

Donderdag 23:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag 21:00 uur
Communieviering
G. Hendriksen
Antonius van
Paduakoor

Vrijdag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
Pancratiuskoor

Vrijdag 09:30 uur
Communieviering
T. Reuling
Cantare per Dio

Vrijdag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Oswalduskoor

Vrijdag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Vrijdag 11:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

Zaterdag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
LatijnsGregoriaanskoor

Zaterdag 09:30 uur
Eucharistieviering
G. Zweers
Cantare per Dio

Zaterdag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling
Oswalduskoor

Zaterdag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

Zaterdag 11:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
Harmonie Beek

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

14:00 uur - 15:00 uur
Kerststal bezoeken
Voor gezinnen

Zondag 				
Zondag 09:30 uur
27 december				
Eucharistieviering
				M. Oortman
				 One More Voice
Donderdag
31 december
Oudjaarsdag

Vrijdag
1 januari
Nieuwjaarsdag

Donderdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
Oswalduskoor
Vrijdag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
Dameskoor Martinus

Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman
M. Oortman
LatijnsGregoriaanskoor			
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				
M. Oortman
				 Different Generations
Zaterdag 2 en
zondag 3 januari

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
One More Voice

Zaterdag 9 en 		
zondag 10 januari		

Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur		Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering				
Eucharistieviering
M. Oortman en
M. Oortman en
M. Oortman
T. Reuling
T. Reuling		
		 Antonius van
Oswalduskoor
		 Paduakoor		
Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				 H. Hendriksen
				Dameskoor Martinus

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

St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering
Eucharistieviering			
M. Oortman
M. Oortman en 		
G. Hendriksen		
Pancratiuskoor 		
				
				
Zondag 09:30 uur
Zondag 10:00 uur
			Eucharistieviering
Oecumenische viering
			
M. Oortman
PKN kerk
			LatijnsT. Reuling
				Gregoriaanskoor
				

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 16 en
zondag 17 januari

Zondag 11:00 uur
Eucharsitieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 23 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zaterdag 17:30 uur
zondag 24 januari 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
H. Hendriksen en
M. Oortman
		 Cantare per Dio
L.Feijen
			Oswalduskoor
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				M. Oortman
				 Dameskoor Martinus
				

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen
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Viering bezoeken? Meld u aan!
Met ingang van het weekend van 12 en 13 december zijn er weer geregeld weekendvieringen op alle vijf kerklocaties van de parochie H. Gabriël. Bij deze vieringen
mogen maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn. Om de viering bij te wonen moet u zich bij het lokale secretariaat van de kerklocatie waar u wilt vieren aanmelden.
Het beste is om dat telefonisch tijdens de openingsuren van het secretariaat te doen (zie achterzijde voor de openingstijden). U kunt zich alleen aanmelden voor
de viering van het eerstvolgende weekend. Mocht die al volgeboekt zijn, dan kan de daaropvolgende viering een optie zijn. Uw naam en telefoonnummer wordt
genoteerd, zodat de deurwachters voor de viering uw aanwezigheid kunnen aantekenen. Let op: u kunt dus maar voor één viering tegelijk aanmelden. Als u zonder
aanmelden naar de kerk komt loopt u het risico dat het maximale aantal kerkgangers al is bereikt. In dat geval kunt u helaas de viering in de kerk niet bijwonen.

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.
Nog even en we staan weer voor een nieuw jaar. Als ik
terugkijk dan hebben we een bewogen jaar achter ons
liggen. Veel van wat we wilden doen kon niet doorgaan
vanwege het corona-virus, maar veel ging ook gewoon
door zoals onder andere het bezorgen van De Gabriël,
onderhoud van de kerkhoven, activiteiten in en rondom
de kerk.

een beperkt aantal er zijn om de vieringen muzikaal te
ondersteunen.

Ondanks het corona-virus zijn er meer mooie dingen
gebeurd. Vrijwilligers, die samen met het pastoresteam
gezocht hebben naar wegen om bijeenkomsten rond
eerste heilige communie en vormsel gestalte te geven.
Positieve geluiden van ouders en parochianen dat het
goed geregeld was en natuurlijk hoorden we ook andere
geluiden, mensen die het graag anders hadden gezien.

En dan al die andere vrijwilligers die op een of andere
manier mensen bezocht hebben of hun aandeel hebben
geleverd ondanks de regels rond het Corona-virus. Fijn
dat we met zo’n grote groep samen de parochie gestalten konden geven.

Allerzielen
Hoe anders gevierd dan dat we gewend waren. Ophalen
van kruisjes op ’n ander moment dan in de Allerzielenviering. Vrijwilligers van avondwake- en uitvaartgroep die
bereid waren om mee te werken dat men op een waardige wijze het kruisje op konden halen en die meegewerkt hebben tijdens de vieringen die via de livestream
te volgen waren.
Koren
Koren die hun repetities missen om samen te zingen
en het contact met elkaar. En toch bij elke viering met

Avondwake en uitvaarten
Deze vrijwilligers kwamen met de voorbereidingen hiervan soms voor moeilijke keuzes te staan om te komen tot
een waardig afscheid van de overledene.

Genoeg teruggekeken naar 2020. Op naar het nieuwe
jaar. We blijven positief. De Commissie Vrijwilligersbeleid
heeft zich voor het komend jaar tot doel gesteld breder
zichtbaar te zijn voor alle vrijwilligers en hier samen met
het bestuur en pastoresteam aan te werken.
Wij hopen dat we weer veel mogelijk kunnen maken,
door mensen met elkaar te verbinden. Met de inzet van
onze vrijwilligers gaat dat zeker lukken.
Voor nu wens ik u allen, prettige Kerstdagen en een
goed, maar vooral gezond 2021.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken
De Gabriël • Nr. 5 - 2020
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Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Verhuizing pastoor Oortman
Op maandag 9 november heeft pastoor Oortman zijn intrek genomen in de pastorie van ’s-Heerenberg. Het was
een warm welkom! Hij heeft genoten van zijn vakantie
en kijkt er naar uit u te ontmoeten.
Installatieviering pastoor Oortman
Op zondag 6 december was om 10:00 uur in de Mariakerk in Didam de installatieviering van pastoor Marc
Oortman. In de komende weekenden zal hij ook in de
overige geloofskernen komen vieren en heeft u de gelegenheid kennis met hem te maken. We kijken terug op
een mooie installatieviering!
Dagvieringen
Pastoor Marc Oortman heeft na zijn installatieviering de
dagvieringen in de parochie H. Gabriël weer opgepakt.
Een extra mogelijkheid in de kerklocaties om de eucharistie mee te vieren. Weet u van harte welkom! Checkt
u wel even de meest recente corona-maatregelen zoals
wekelijks gecommuniceerd in het Montferland Journaal
en Doetinchems Vizier en de website van de parochie
www.parochiegabriel.nl.
Opgave vieringen
Vanaf 13 december, wanneer er weer in alle vijf de
kerklocaties gevierd zal worden, vragen wij u zich op te
geven voor het bijwonen van de weekendviering.

Geeft u zich niet op, dan neemt u zelf het risico dat de
deurwachters u geen plaats kunnen geven in de kerk. Tijdens de openingstijden van het secretariaat (zie achterzijde) van de kerklocatie waar u de viering bij wilt wonen
kunt u zich telefonisch opgeven. Graag uw medewerking
en uw welwillendheid.
Kerstrooster
Het pastoraal team heeft het kerstrooster opgesteld en
vrijgegeven. Uiteraard geldt ook hierbij weer het voorbehoud van corona-maatregelen. Houdt u ook daarvoor
weer de eerder genoemde communicatiekanalen in de
gaten. Eerste en Tweede Kerstdag tussen 14:00 uur en
15:00 uur kunnen de gezinnen in de parochie H. Gabriël
de kerststallen in de vijf kerklocaties bezoeken. Onze
deurwachters zullen u de weg naar de kerststal wijzen;
houdt u zich alstublieft aan hun aanwijzingen.
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.
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Marc Oortman

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.
Nieuwe tarievenlijst
Elders in deze De Gabriël vindt u de nieuwe geldende
tarieven die worden gehanteerd door onze parochie H.
Gabriël. Van gebedsintenties tot dopen of bruiloften;
alles wordt hierin genoemd. De tarieven staan ook vermeld op onze website.

Kerkbalans
Traditiegetrouw is in januari weer de Actie Kerkbalans.
Ook in onze parochie worden de voorbereidingen
getroffen deze Actie vorm te geven en de betrokken vrijwilligers te informeren. We hopen dat u, op een voor u
passende wijze, ook weer bij wilt dragen aan deze actie.

Samenstelling bestuur
Met de wisseling van de pastoors heeft pastoor Oortman
per 1 december de voorzittershamer van pastoor Jansen
overgenomen. Daarnaast heeft bestuurslid Augustine
van Ree, met de portefeuille communicatie, aangegeven
per 1 december uit het bestuur te treden. Het bestuur
heeft er vertrouwen in deze portefeuille op korte termijn
weer te kunnen vervullen en dankt Augustine hartelijk.

Attentie vrijwilligers
Alles is dit jaar anders, zo ook onze wijze van waarderen
voor onze vrijwilligers. Binnenkort zullen al onze vrijwilligers een kleine attentie ontvangen. Het komt u toe!

Livestream
Veel parochianen maken gebruik van onze livestream.
De een kijkt live mee, de ander kijkt terug op een ander
geschikt moment. Het bestuur heeft laten onderzoeken
welke aanpassingen en investeringen er gedaan zouden
moeten worden om de livestream structureel aan te
kunnen bieden. Elders in deze De Gabriël leest u hier
mee over.
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Bestuur parochie H. Gabriël

Tarieven kerkdiensten en kerkhoven
Per 1 januari 2021
De parochie H. Gabriël kent één tarief voor haar kerkhoven in Beek, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl,
Stokkum, Wehl en Zeddam. Parochianen die met de actie Kerkbalans meedoen krijgen op de met * gemerkte
bedragen hun betaalde kerkbijdrage over de laatste drie jaar tot een maximum van € 225,- terug van de
parochie. Het richtbedrag voor de actie kerkbalans is € 75,-.
Gebedsintentie
Doopviering
Eerste communie
H. vormsel
Gezongen huwelijksviering
Gezongen jubileumviering
Jubileum tijdens een viering
Verhuur van kerkgebouw dagdeel
Verhuur ter voorbereiding, max. 2 uur
Alleen avondwake
Avondwake en/of uitvaartdienst, begrafenis
Avondwake en/of uitvaartdienst, crematie
Begrafenis, zonder uitvaartdienst
Crematie zonder uitvaartdienst
Begrafenis zonder uitvaartdienst Covid19

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,90,90,90,375,290,75,445,97,300,430,510,360,400,150,-

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.420,- *
1.220,- *
430,350,- *
1.635,- *
1.220,- *
440,400,- *
775,- *
260,955,- *
370,180,- *
70,- *
140,- *

Tarieven voor uitvaartdiensten in kerkgebouwen die géén eigendom meer zijn van de parochie H. Gabriël zijn
€ 150,- lager dan de geldende tarieven.
Voor het gebruik van de rouwkapel / mortuarium gelden tarieven zoals aangegeven op de webpagina of de website
van de betreffende geloofskern. Dit geldt ook voor de kosten van een gedachtenisplaatje bij een strooiveld.
Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar. Verlengingen worden aangegaan voor een periode van
steeds 10 jaar. Indien niet verlengd wordt zal de grafsteen worden verwijderd. Grafrecht is inclusief graf delven,
bijdrage onderhoud kerkhof en het te zijner tijd verwijderen van de grafsteen; voor Stokkum geldt een korting van €
190,- omdat het graf delven extern gebeurt.
Bij verlenging en bijzetting wordt gekeken of in het verleden reeds voor het verwijderen van de grafsteen is betaald.
Als dat niet het geval is, wordt € 150,- extra in rekening gebracht bij bijzetting of verlenging.
De Gabriël • Nr. 5 - 2020

15

Jacqueline te Dorsthorst
25 jaar in dienst van de parochie
Op 1 juli jongstleden vierde Jacqueline te Dorsthorst haar 25-jarig jubileum. Helaas konden we dit door de
beperkingen in verband met het coronavirus slechts in kleine kring vieren. Samen met haar gezin, de collega’s
van de administratie en het secretariaat en een afvaardiging van het bestuur werd bij koffie met gebak stil
gestaan bij de lange periode die Jacqueline al werkzaam is voor de parochie.
Eerst voor de parochie in Didam en na de fusie voor de
parochie H. Gabriël. Ze heeft veel penningmeesters en
pastores zien komen en gaan, maar Jacqueline bleef
altijd het bekende gezicht op de administratie. Bij haar
kunnen we altijd terecht voor de juiste cijfers of een
overzicht, die ze dan vliegensvlug uit het systeem haalt.
In haar 25-jarige carrière moest ze meerdere keren met
andere boekhoudprogramma’s etc. gaan werken, maar
dat is voor Jacqueline geen probleem. Ze bijt zich erin
vast en zorgt ervoor dat ze binnen de kortste keren van
de hoed en de rand weet. Daardoor is ze de vraagbaak
voor de budgethouders en penningmeester als zij niet
meer verder kunnen.
Ook als een geloofskern, al dan niet tijdelijk, zonder
budgethouder zit, neemt Jacqueline moeiteloos die
werkzaamheden erbij, zodat de boekhouding geen
achterstand oploopt. Werkzaamheden afgeven vindt
ze niet fijn, maar als alles goed geregeld is, dan laat ze
het inmiddels toch wel aan een ander over.
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We wensen Jacqueline nog veel fijne jaren, in goede
gezondheid, bij de parochie toe en danken haar
nogmaals voor haar inzet en betrokkenheid.
Pastoraal team en bestuur parochie H. Gabriël

In De Gabriël vindt u elke keer wisselende
columnisten. Deze keer pastor Patrick
Kuipers, rector van de priesteropleiding
Ariënsinstituut van het Aartsbisdom
Utrecht.

Vieringen volgen
via livestream
Hoe kan ik de vieringen volgen?
Het parochiebestuur heeft besloten om de livestreamuitzendingen van de vieringen vanuit de Mariakerk
te Didam voort te zetten, met beter beeld en beter
geluid. Als de planning gehaald wordt, zijn we voor
de kerst operationeel. Vandaar dat we nu alvast
aandacht besteden aan hoe je op deze manier
vieringen vanuit thuis kunt volgen.
Wat is een livestream?
Een livestream is te vergelijken met live televisie. Het grote
verschil met televisie is dat livestreaming niet via een TVzender, maar via een website op internet wordt aangeboden. Kijkers kunnen verschillende apparaten gebruiken
om de livestream te zien: een PC, laptop, iPad, smartphone en in veel gevallen ook een TV. Op de website van
de parochie (www.parochiegabriel.nl) staat een link naar
onze live uitzendingen. Als je op die link klikt ga je naar de
website van YouTube – een grote verzameling met online
video’s. Onze vieringen worden allemaal uitgezonden
via YouTube vanuit ons eigen zogenaamde kanaal – een
verzamelpagina met de live uitzending en met oudere
vieringen. Na afloop van de uitzending blijft de viering
namelijk nog beschikbaar. Je kunt dus ook op een later
tijdstip een viering terugkijken. Laten we even kijken hoe
dit dan in de praktijk werkt. De livestream bekijken kan op
verschillende manieren:
• Rechtstreeks op de TV
Dit is de mooiste manier. Je hebt er wel een moderne
smart-TV voor nodig. Dat is een toestel met een internetverbinding. Je krijgt een groot beeld, goed geluid en kunt
met meerderen de viering volgen. Op de meeste smartTV’s kan je de zogenaamde YouTube-app starten. Hiermee
kan je met de zoekfunctie het kanaal van de parochie
vinden (zoek op ‘parochie Gabriël’). Dan vind je behalve de
live-viering ook de vieringen van de afgelopen tijd.
• Via een PC of laptop
Via de website van de parochie ben je met twee muisklikken bij de uitzending: supereenvoudig! Vanaf www.parochiegabriel.nl/livestream volg je de link naar ons kanaal
bij YouTube, en daar staat de viering klaar. Vergeleken met
tv is het beeld wel kleiner en het geluid niet zo mooi. Dat
kan je vaak nog wel verbeteren: door de video op ‘volledig
scherm’ te bekijken (druk op de toets ‘f’ tijdens het bekijken
van de viering), of door je laptop met een HDMI-kabel op
een tv aan te sluiten, zodat je daarop verder kunt kijken.
• Met een tablet of iPad of iPhone
Hiermee is het beeld nog kleiner en het geluid ook minder. Toch is het heel goed mogelijk. Start de YouTube-app
en zoek op ‘parochie Gabriël’. Je vindt dan behalve de liveviering ook de vieringen van de afgelopen tijd.
Vind je dit interessant maar moeilijk? Schaam je niet! Dat
probleem hebben veel mensen. Vraag je kinderen, kleinkinderen of buren die je zeker graag even wegwijs maken.
Het is de moeite waard!
Werkgroep livestream

Column
Column

Een mooie traditie

Een goede vriend en collega van mij uit het Duitse bisdom Trier, vertelde me eens dat er in het
Saarland een mooie oude traditie bestaat. Op
Kerstavond mogen kinderen hun speelgoed dat
in de loop van het jaar kapot is gegaan onder de
kerstboom leggen. De volgende morgen vinden
ze het dan terug: gerepareerd of vervangen.
Inderdaad, een zinvolle traditie die ons direct
duidelijk maakt waar het met Kerstmis écht om
gaat. Het is namelijk het feest van de Heiland,
van Degene die ‘heil – heel’ maakt. Daarvoor is
God mens geworden. Om heel te maken wat
stuk is. Om te genezen wat ziek is. Om te verbinden wat gebroken is. Om te vervangen wat
onherstelbaar is beschadigd.
Kerstmis is bij uitstek een moment om ons zelf
de vraag te stellen: Wat zou ik zelf onder kerstboom willen leggen? Wat is er moeilijk in mijn
leven? Waar ben ik beschadigd geraakt? Misschien denken we dan aan de coronacrisis die
het afgelopen jaar ons leven voor een groot deel
heeft bepaald. Misschien voelen we ons bang
en onzeker over de toekomst, of rouwen we om
iemand die gestorven is. Misschien voelen we
ons eenzaam en geïsoleerd door de vele beperkingen of juist opstandig omdat het nu wel
mooi geweest is.
Leg dát gevoel onder de kerstboom en zeg dan:
Heer, ik leg mijn brokstukken voor u neer. Ik geef
mijn beschadigde leven uit handen. Wilt u het
weer heel maken? En natuurlijk is niet allemaal
in een nacht opgelost. Maar Kerstmis sterkt ons
wel in het vertrouwen dat het mogelijk is: dat
Jezus de pijn in je hart kan genezen, dat Hij je
onzekerheid en onrust kan wegnemen, dat Hij
je gedachten kan ombuigen en je de kracht kan
geven om met deze moeilijke situatie om te
gaan. Hij is gekomen om ons te redden. Hij is de
helende Heiland.

Pat
rick Kuipers

In deze zin wens ik u een heilzaam Kerstmis!

rector Ariënsinstituut
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Kind en liturgie

Voorbereiding eerste
heilige communie gestart
Op 21 november heeft de aftrap van de voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie 2021 plaatsgevonden.
Dit jaar doen 40 kinderen mee aan deze voorbereiding.
In de Gabriëlzaal hingen de maanden van het jaar en
alle kinderen gingen bij de maand staan waarin ze jarig
zijn. Daarna hebben we gekeken naar de feestdagen
van de kerk: wanneer zijn deze, zijn die altijd op dezelfde datum of in dezelfde maand en wat vieren we dan.
De kinderen kregen allemaal een tas mee naar huis met
materiaal om samen met hun ouders een adventskrans
te maken. Van het eindresultaat krijgt de werkgroep
een foto waarna er een fotocollage van alle adventskransen gemaakt zal worden.

Op 11 december wordt het rondje kerk gehouden. De
kinderen maken dan kennis met de ins en outs van een
kerkgebouw. Ook maken ze kennis met een aantal personen die binnen de kerk werkzaamheden verrichten,
zowel voor als achter de schermen.

Door alle corona-maatregelen is het programma flink
aangepast in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit
opent echter ook nieuwe mogelijkheden en lijkt ons
dat de voorbereiding zeker net zo leuk wordt. Omdat er
geen groepsbijeenkomsten met ouders gehouden kunnen worden, zal de werkgroep op een andere manier
ouders betrekken in het traject.

De voorbereiding zal uitlopen op de plechtige viering
van de Eerste Heilige Communie in mei 2021. De datum
voor die viering moet nog vastgesteld worden. In juni
sluiten we dan het traject af met een terugkommoment.

In de eerste vijf maanden van 2021 zal er elke maand
een bijeenkomst zijn waarin God en Jezus centraal
staan en hun betekenis voor mensen. Hiervoor wordt
de methode ‘Blijf dit doen’ gebruikt. Die titel is afgeleid
van de woorden die Jezus sprak tijdens het Laatste
Avondmaal toen hij zijn leerlingen opriep om te blijven
doen wat Hij had voorgedaan.

Terugblik vormsel
Op 30 oktober hebben vier jongeren het Sacrament van het heilig vormsel ontvangen. In een mooie viering, ondanks
alle corona-maatregelen, werd het sacrament toegediend door onze pastoor Jurgen Jansen, die hiervoor door de
aartsbisschop gedelegeerd was.
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Nieuws uit de geloofskernen
Beek

Didam

Overleden
19 oktober

Overleden
Teun Boers

75 jaar

In memoriam
Op de leeftijd van 73 jaar is ons na een ziekbed van 3,5
jaar ons actieve en trouwe koorlid Teun Boers op j.l. 19
oktober ontvallen. Teun was bijna 40 jaar lid van het St.
Martinuskoor Beek/Loerbeek hij was een goede bas. Uit
nood geboren heeft Teun ook een periode het voorzitterschap vervuld. Net nadat hij het voorzitterschap uit
handen gegeven had bleek dat hij ernstig ziek was. Al
die tijd was hij sterk en zeer positief, maar deze strijd
kon hij niet winnen. Omdat we in de coronatijd niet met
het volledige koor konden zingen hebben we op 24
oktober in de St. Martinuskerk van Beek, in een sobere
aangepaste dienst en na het zingen van het ‘in Paradisum’, afscheid van Teun genomen. Moge hij ruste in
vrede.
St.Ceciliafeest 2020
Wat hadden wij het St. Ceciliafeest ook dit jaar graag
op onze eigen wijze willen vieren, zeker nu wij dit jaar
vier jubilarissen van ons koor in het zonnetje wilden
zetten. Mevrouw Ricky Neijenhuis-Meurs is al 55 jaar lid,
mevrouw Riky Meurs-Gudde en de heer Alex Neijenhuis zijn beiden 50 jaar lid en mevrouw Liesbeth ter
Raay is 25 jaar lid. Allen hebben zich al die jaren volledig ingezet voor onze gemeenschap op kerkgebied.
Door de corona regels zullen wij op een gepaste wijze
de jubilarissen de onderscheiding met oorkonde en
een bloemetje aan huis overhandigen. Namens alle
leden zullen twee afgevaardigden van het bestuur deze
taak op zich nemen. Wij hopen dat de jubilarissen dit
begrijpen dat dit de enige manier is in deze coronatijd
om hier toch aandacht aan te besteden.
Bestuur St. Martinuskoor Beek/Loerbeek

2 oktober
18 oktober
20 oktober
24 oktober

Geert Jansen
Annie Looman
Jan Looman
Riet de Reus-Eringfeld

93 jaar
81 jaar
73 jaar
77 jaar

Gedoopt
17 oktober
18 oktober

Myrthe Geldrop
Felicity Peters
Thomas Jansen
Liv te Dorsthorst
Leon Lammers
Levi Driessen

25 oktober

Mariakerk open op eerste en tweede kerstdag
Op eerste en tweede kerstdag is de Mariakerk open
van 14:00 tot 15:00 uur om de kerststal te bezichtigen
en een kaarsje op te steken. Voor de kinderen is er iets
lekkers. Ieder jaar wordt de kerststal met veel zorg
opgezet door een groep vrijwilligers. Elk jaar is het weer
anders, ook de engel is weer present die knikt bescheiden als je een bijdrage geeft!!
In deze coronatijd ook hier graag
afstand houden, en ruimte geven
aan de ander. Volg de aanwijzingen van de deurwachters. U bent
van harte welkom.

’s-Heerenberg
Overleden
Annie Kleinpenning-Kumeling 94 jaar
2 oktober
4 oktober
Lia Buiting-Meijer
80 jaar
5 oktober
Wilma Jansen
76 jaar
10 oktober
Gert Peters
89 jaar
14 oktober
Alie Hendriksen-te Boekhorst 92 jaar
24 oktober
Goery Huijink
86 jaar
29 oktober
Trautje Speet-Berendsen
92 jaar
Dat zij moge rusten in de vrede van Christus

De Gabriël • Nr. 5 - 2020

19

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 12 december 2020 tot en met vrijdag
29 januari 2021 hun verjaardag hopen te vieren:
G. Janssen - 92
J. Hulst-Welling - 91
J. Jeunink - 91
A. Scheers-Kroesen - 91
T. Raaijman-Bertsen - 91
C. Roelofs-Longayroux - 90
J. Kniest-Cremer - 90
W. van Twisk - 90
A. Welling - 89
B. du Plessis - 89
B. Kuipe - 89
H. Derksen - 89
J. Brücker - 88
W. Rulof-Bergevoet - 88
B. te Dorsthorst-Bisseling - 87
L. Arts-Hesseling - 87
W. Mulder - 87
E. Janssen-Linnenbank - 86
M. Welling-Nieling - 86
W. Velthausz-Vermaas - 86
K. Moellenkamp - 86
P. te Boekhorst - 86
J. Hesseling-Tempel - 86
L. Schmitz-Engelbarts - 85
J. Hunting-Kuhlmann - 85
F. Laros - 85
H. Stein - 85
T. Wijnands - 85
L. Claassen - 84
H. Messing-van Leuken - 84
C. Neijenhuis-Vierwind - 84
G. Groenendijk-Gores - 84
J. Esman - 84
P. Krachten - 84

H. Daals-Hunting - 83
W. Messing - 83
A. Brinkman - 83
P. Scholten - 83
H. Wennekes - 83
W. Leeuwerik-Seggelinck - 82
M. ter Horst-Stark - 82
M. Motzheim-Boermans - 82
A. Booms-Geurds - 82
H. Arslanoglu - 82
W. van Alen-Verheij - 82
L. Wynands - 82
H. Angenent - 82
J. Brücker-Jörissen - 82
J. Lövering-Bosch - 82
B. Arts-Lensen - 82
C. Dekkers - 82
G. Koster - 82
A. Jansen - 82
H. Marissink - 81
T. Kaak-Peters - 81
J. Buiting-Kaak - 81
G. Lukkassen-Buitink - 81
W. te Wildt-van Alen - 81
J. Jansen-van Heijnsbergen - 81
R. Berndsen - 81
E. Evers-Woud - 80
W. Klarenaar - 80
H. Koster - 80
T. Geerling-Riswick - 80
M. Teloh - 80
W. Peters-Bongers - 80
F. Goseling - 80

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

Kilder
Overleden in 2020
7 januari
4 februari
5 februari
17 februari
17 februari
18 februari
26 februari
6 maart
19 maart
8 april
14 april
24 april
21 mei
1 juli
19 juli
15 augustus
8 september
8 november

Jan Veenes
Toon Thijssen
Maria ter Horst-Gerritzen
Daniël van Gaalen
Gert Loeven
Roos Derksen–Hunting
Wilhelmien Jansen-Meijer
Dorothe Keuben-Rechterschot
Ria Meijer–Verheij
Ivan Freriks
Rob Guldemond
Dini Wittenhorst–Wiendels
Willem Wouters
Everhardus (Bruur) Borkus
Riki van den Boom-Weijers
Rikie Willemsen-Kroesen
Johan van de Zand
Diny Willemsen-Meijer

83 jaar
71 jaar
90 jaar
77 jaar
94 jaar
91 jaar
73 jaar
70 jaar
75 jaar
0 jaar
77 jaar
77 jaar
54 jaar
98 jaar
90 jaar
76 jaar
68 jaar
85 jaar

Dames- en herenkoor Kilder
Langs deze weg willen we u op de hoogte stellen dat het
dames- en herenkoor van Kilder besloten heeft zichzelf
op te heffen. Dit zal per 1 december aanstaande plaatsvinden. Omdat er steeds minder vaak een beroep op het
koor werd gedaan in combinatie met de steeds hogere
leeftijden van de koorleden heeft hen doen besluiten te
stoppen. Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet gedurende
de vele jaren.
De Gabriël in Kilder
Elke uitgave ligt in het kerkportaal. Tijdens de zomermaanden zijn de kerkdeuren iedere dag geopend en in
de wintermaanden alleen in het weekend. Ook bij supermarkt Lanke kunt u deze kosteloos meenemen. De exemplaren liggen daar bij de tijdschriften/nieuwsbladen.

Loil
’t Hart van Loil
Stichting ’t Hart van Loil heeft, naast de Zomp en de pastorie, ook de Loilse kerk in haar bezit. Het plan is om de
kerk te verbouwen tot een multifunctioneel centrum. Een
bijzonder gebouw waar het leven gevierd kan worden.
Van het afscheid nemen van een dierbaar persoon, tot
het vieren van een carnavalsfeest. En alles wat daartussen
past.
Namens ’t Hart van Loil is de werkgroep ‘Vernieuwing
kerk’ opgericht. De werkgroep heeft als doelstelling de
kerk te verbouwen en herinrichten. Zodat het voor veel
verschillende doeleinden ingezet kan worden. Hierdoor
blijft het zo kenmerkende gebouw in Loil bestaan. En het
voornaamste, het blijft in gebruik. Hoe mooi is dat!
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Allereerst is er gewerkt aan de akoestiek, de vloer en het
podium. Zodat de carnavalsvereniging een onderkomen
had en het carnavalsfeest in de kerk gevierd kon worden.
Daarbij is geprobeerd om zoveel mogelijk aanpassingen
zo uit te voeren, dat deze ook in het uiteindelijke plan
gebruikt kunnen worden.
Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente
Montferland over het verlenen van de nodige vergunningen. Want we willen zo snel mogelijk met de eerste
werkzaamheden starten. We zullen beginnen met het
aanbrengen van een nieuwe vloer met vloerverwarming.
En het realiseren van verschillende objecten, zoals een
bar. Voor de bar wordt het hout van de originele kerkbanken en de oorspronkelijke vloer gebruikt.

Wil je meer informatie over de mogelijkheid tot het huren
van de Loilse kerk, de pastorie of de Zomp? Neem dan
contact met ons op via info@hartvanloil.nl
’t Hart van Loil wenst iedereen fijne kerstdagen, een goede
jaarwisseling en een gelukkig maar vooral gezond 2021.

Nieuw-Dijk
Overleden
14 oktober
Jo Bolder-Scheerder
12 november Toon Berendsen

82 jaar
88 jaar

Nieuw Wehl
Overleden
Op de foto zie je wat er met de vernieuwde kerk mogelijk
is. En hoe het in de nabije toekomst gebruikt kan worden.
Bijvoorbeeld voor een uitvaart. Er hebben inmiddels al
enkele uitvaarten plaatsgevonden. Iemand die daarbij
aanwezig was zei daarover: “De uitvaart is bijzonder waardig en plechtig verlopen. De kerk is nog steeds een erg
mooie plek om afscheid te nemen.”

14 oktober

Jan Derksen

82 jaar

Parochiesecretariaat
Per 1 oktober is ons parochiesecretariaat gesloten en
zijn we telefonisch niet meer bereikbaar. Voor contact en
vragen verwijzen wij u door naar het parochiesecretariaat
in Wehl, Kerkplein 4, tel. 0314 - 681 254 of martinuswehl@
parochiegabriel.nl. Gebedsintenties zijn daar op te geven
of bij het secretariaat van de kerk waar u deze gelezen
wilt hebben.
Kabelkrant
De vaste lezers van de kabelkrant hebben al gemerkt dat
de kabelkrant al weken niet meer vernieuwd is. De apparatuur is stukgegaan. Omdat de groep vaste lezers steeds
kleiner wordt, is investeren in nieuwe apparatuur te kostbaar. Daarom is besloten te stoppen met de kabelkrant.
René van Onna en Martha Alferink zijn vanaf het begin
betrokken geweest bij de kabelkrant en website. Martha
met de inhoud en René met het technische gedeelte.
Later is José Hommersen er bij gekomen voor het verwerken van alle teksten en het maken van de lay-out.
Bedankt dat jullie dat zo lang hebben gedaan voor onze
gemeenschap.

De illustratie is een sfeerbeeld van een detail van de kerk.
Je ziet één van de spitsbogen met daarin de prachtige
glas in lood ramen. Zowel van binnen als van buiten een
warm en kleurrijk beeld. Maar hoe mooi de ramen ook
zijn, wat warmte- en geluidisolatie betreft zijn de ramen
zwakke elementen. Door het toepassen van nieuwe
binnenkozijnen kan daar wellicht een oplossing voor
gevonden worden. En het mooiste is: ook deze kozijnen
kunnen worden gemaakt van de huidige vloerdelen. Een
echte win-win situatie dus!

Website
Voor de website geldt hetzelfde als voor de kabelkrant.
Het aantal bezoekers werd steeds kleiner en de programmatuur en apparatuur zijn verouderd. Voor informatie
verwijzen we u door naar de site van de parochie Gabriël,
www.parochiegabriel.nl.
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door je handen en door je geweten. En zelf herinner ik
me verschillende momenten dat je anderen ook met
een tas of een pakketje naar het parochiecentrum ziet
lopen: het verbind je ! En is dat niet waar het in wezen
om gaat: verbinding met je medemens!

Stokkum
Overleden
27 oktober Inge van Grol-Gerritzen
70 jaar
Dat zij moge rusten in de vrede van Christus
Allerheiligen-Allerzielenviering
1 november in Stokkum
In verband met de corona-maatregelen was er geen
viering in onze kerk. Wel hebben we nabestaanden
uitgenodigd om in onze kerk het kruisje op te halen.
Hiervoor hadden we een schema gemaakt zodat elke
tien minuten een nabestaande hiervoor in de kerk
mocht komen. Chris Ruikes heeft hen welkom geheten
en het kruisje overhandigd met een graflichtje. Acht
kruisjes werden opgehaald, 3 mochten blijven hangen
tot volgend jaar en één familie wilde het graag per post
ontvangen. Sommigen gingen daarna met het kaarsje
naar het kerkhof achter onze kerk, om het lichtje op het
graf te plaatsen.

Ook voor komende advent hadden we ons ingesteld
op een nieuwe inzamelingsronde. Helaas! Door alle
coronamaatregelen die nodig zijn maar die ook de
kerkelijke activiteiten raken, valt deze inzameling deze
advent weg. En zoals duidelijk wordt uit een toelichting
van de voorzitter van de plaatselijke voedselbank, valt
de inzameling op veel meer plekken weg. Ook die in
de winkels. Dus dat kan voor ons ook geen alternatief
vormen. Dat betekent een enorme aderlating voor het
werk van de voedselbank.
Daarom vragen we u dit jaar: nu u geen levensmiddelen
kunt doneren, wilt u dan een financiële donatie doen?
Die is broodnodig om de honderden pakketten die wekelijks gevraagd worden ook daadwerkelijk de deur uit
te laten gaan. En echt, ook kleine giften zijn van harte
welkom: want, aldus de voorzitter van de voedselbank:
“Met elke tien euro aan giften kunnen wij een klant een
maand lang van een voedselpakket voorzien.”
De Voedselbank kan hiermee zelf, met korting, aanvullende producten inkopen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Voedselbank
Doetinchem (NL 54 RABO 0110 4360 08). Meer informatie? Kijk dan op de website van de voedselbank
Doetinchem: www.voedselbankdoetinchem.nl.

Zeddam
Overleden
21 oktober
1 november
5 november
17 november

Wehl
Overleden
3 november Theet Derksen
15 november Bets Gerritsen-Gerritsen

84 jaar
82 jaar

Gezamenlijke adventsactie van de kerken in Nieuw
Wehl en Wehl - Inzameling Voedselbank
In Wehl en Nieuw Wehl is de goede traditie gegroeid
om als plaatselijke kerken gezamenlijk levensmiddelen
in te zamelen voor de voorraad van de Voedselbank.
Gaandeweg het jaar geven we via collectes in de vieringen een financiële injectie, maar het meebrengen van
goederen in advent geeft een andere dimensie. Het is
minder anoniem, en alle producten die je doneert gaan
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Frans Varwijk
Teun Visser
José Wezendonk-Krukkert
Sophie Engelen-Schuurmans

88 jaar
85 jaar
72 jaar
91 jaar

Christusbeeld en Jozefbeeld
Enige tijd geleden werd ons door
de familie Wissink twee beelden
aangeboden voor in de St. Oswalduskerk. Mooie beelden, maar wel
met enige beschadigingen. Een
van de beelden mistte een groot
deel van de hand. Daarom met de
beelden naar onze eigen ‘expert’,
Arnold Giesen. Hij wist te vertellen
dat het om een Christusbeeld en
een Jozefbeeld ging. Arnold heeft
de beelden gerestaureerd. En het resultaat is fantastisch geworden. De beelden hebben een
mooi plekje gekregen in de St. Oswalduskerk. Met dank
aan de familie Wissink en Arnold Giesen.

kerkbalans.nl
2021

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

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
Zeddam

om 09.00 uur op elke donderdag
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden vindt vooralsnog niet plaats
om 19.00 uur elke donderdag

Vrijdag:
Wehl

om 09.30 uur elke vrijdag

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 Marc Oortman
Tel.: 0314-650028 e-mail: m.oortman@parochiegabriel.nl
Diaken Theo Reuling ofs
Tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Parochiebestuur
Pastoor Marc Oortman - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Sandra Bergevoet - Secretaris
Eric Kessen - Penningmeester
Tonnie Kuppens - Gebouwenbeheer
Theo Holleman - Kerkhofzaken
Vacant - 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

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
OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl
Te contacten via het secretariaat in Wehl
Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur
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
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

