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• Gabriëlbedevaart Kevelaer
Woensdag 18 augustus 2021
(de fietsers en wandelaars vertrekken
op dinsdag 17 augustus)

Op de voorpagina: Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan de
Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld
in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk
op een andere manier van waarde. ‘Geef vandaag voor
de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans
2021.
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De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 30
maart. De datum voor het aanleveren van artikelen
staat op vrijdag 5 maart. De redactie heeft de
vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan te
passen, in te korten of niet te plaatsen.
• Vormgeving en druk
Drukkerij Rozijn Repro, Didam
In De Gabriël worden regelmatig foto’s geplaatst
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld.
Deze foto’s worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en
informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De
Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd
om deze foto’s voor eerdergenoemde middelen te
gebruiken.
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Voorwoord
Voorwoord
Een gezond nieuwjaar! Dat is wat ik ons van harte
toewens aan het begin van dit nieuwe jaar. Want
dat is toch wel een van de allerbelangrijkste dingen in ons leven. Gezondheid. En dat realiseer je
je maar al te goed als we daar nu, in zekere zin,
moeite voor moeten doen. Moeite doen om elkaar
gezond te houden. Niet altijd onszelf voorop zetten
maar ook keuzes maken ter bescherming van de
gezondheid van een ander. Dat we daarbij dingen
moeten missen is bijna een logische stap. Dingen
zijn niet meer als vanzelfsprekend. Oók het naar de
kerk gaan valt daar helaas onder. Gelukkig hebben
we met de livestream wel de gelegenheid om op
afstand mee te vieren. En nee, dat is niet hetzelfde
als in de kerk kunnen zitten, maar het geeft wél
verbondenheid en saamhorigheid.
Dat zijn ook twee woorden die bij de jaarlijkse Actie
Kerkbalans naar voren komen. Verbondenheid
en saamhorigheid. Als gelovigen zijn we met
elkaar verbonden, we zijn saamhorig. In onze
geloofskernen, in onze parochie, in het katholiek
zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat kost
soms best wel moeite en inzet. Niet alleen van
mensen, maar ook van middelen. En daarvoor is
de Actie Kerkbalans. Om middelen te geven voor
de kerk van morgen. Kerkbalans is de grootste
fondsenwerfactie van het land; door het hele land
vragen plaatselijke parochies om een financiële
bijdrage over te maken.
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het
corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren.
De schadelijke gevolgen van het corona-virus,
zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen
worden verzacht door een goed functionerende
kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is
in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de
vaste kosten van de kerk gewoon door en worden
er extra uitgaven gedaan om contact te houden
met parochianen zoals bijvoorbeeld het aanbieden
van de vieringen via livestream.
Ik doe mee. Ik geef voor de kerk van morgen.
Maar juist óók voor de kerk van vandaag.
Augustine van Ree

Nieuws uit de geloofskernen
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Gabriël actueel

Begroting 2021
In december 2020 is de begroting voor 2021 in het bestuur besproken en aan het bisdom voorgelegd. Voor de begroting voor 2021 zijn wij grotendeels uitgegaan van de gerealiseerde exploitatieresultaten tot en met het derde kwartaal
2020. Als gevolg van de corona-uitbraak in 2020 en alle beperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen
te gaan, die ook in 2021 nog lang van toepassing zullen zijn is het niet gemakkelijk om reële verwachtingen voor de
totale opbrengsten in 2021 te maken.
Doordat de kerken beperkt opengesteld zijn voor bezoekers en we niet samen in de kerk eucharistie kunnen vieren
ontvangt de parochie geen opbrengsten uit de collecte. Doordat andere activiteiten vanwege corona ook zijn stilgelegd zullen hiervoor weliswaar ook de kosten lager zijn. Desondanks blijven de vaste lasten wel gelijk. Per saldo hebben
we in de begroting 2021 een tekort van € 30.400,- berekend.
Eric Kessen, penningmeester
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Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Bereid om zich in te zetten

O

p het moment dat ik deze woorden aan het papier toevertrouw, ben ik ongeveer een maand
in deze parochie toegewijd aan de H. Gabriël.
Ik kan u zeggen dat het een vreemd begin is
van mijn pastoraat hier. De coronamaatregelen hebben
ertoe geleid dat mijn installatie, maar nog ingrijpender,
Kerstmis, op een totaal andere manier is gevierd. Kennismaken met u, valt niet mee. Thuiskomen bij u is niet
vanzelfsprekend, vergaderen met groepen omslachtig
en vaak niet verstandig. En als je mensen ontmoet, dan
zijn hun gezichten vaak verborgen achter mondkapjes in
allerlei uitvoeringen.
Daarnaast heb ik inmiddels ervaren dat deze parochie
ook sterk is! Ik was bijzonder verrast doordat koren,
lectoren, acolieten en misdienaars uit heel veel geloofskernen van deze parochie, de afgelopen weken bereid
waren naar de Mariakerk in Didam te komen, om samen
de eucharistievieringen te verzorgen tijdens de Kerstdagen. Als ik de cijfers zie die aangeven hoeveel mensen
naar deze vieringen, die werden gestreamd op YouTube,
hebben gekeken, dan ben ik een blij mens! Maar niet
alleen dat. Ik krijg inmiddels berichten dat velen deze
vieringen hebben gewaardeerd en ondanks dat zij niet
fysiek in de kerk aanwezig konden zijn, zich verbonden
voelden.
Daarmee heeft de parochie H. Gabriël laten zien dat ze
veerkrachtig is en bereid is om zich in te zetten. Dat is
iets om dankbaar voor te zijn.
Dit is een van de eerste stukken die ik in dit parochieblad schrijf. Het voelt vreemd om meteen over geld te
beginnen, maar de Actie Kerkbalans is traditiegetrouw in
de eerste maand van het jaar. De Kerkbalans is een actie
waar u om een financiële bijdrage wordt gevraagd zodat
het pastorale werk in de parochie en het onderhoud van

de kerken, maar ook de activiteiten om het geloofsleven
in onze parochie te stimuleren, kan worden gefinancierd.
De kerk is nog steeds, zij het bescheidener dan in vroegere jaren, relevant in onze samenleving. Zij is aanwezig
om duidelijk te maken dat er een geestelijke dimensie
aan ons leven zit die tot ons gekomen is door de Boodschap die Jezus Christus ons heeft gegeven. De vele
kijkers naar de eucharistievieringen op YouTube en de televisie, hebben duidelijk gemaakt dat in deze bijzondere
tijden, vele mensen behoefte hebben aan zingeving, aan
kracht, steun en gebed.
Anders dat vele mensen denken, ontvangt de parochie
geen subsidies of steun van het bisdom of de overheid.
De parochie is afhankelijk van giften van u, parochianen.
Daarom doe ik in deze eerste bijdrage aan het parochieblad een dringend beroep op u, om de Actie Kerkbalans
niet voorbij te laten gaan. Wees gul! Geef dat wat voor u
mogelijk is. In deze coronatijd kan het zijn dat enveloppen niet opgehaald worden. Alstublieft: breng ze naar
het retouradres dat op het antwoordformulier vermeld
staat.
En mocht u in uw omgeving mensen tegenkomen die
twijfelen aan het nut en de noodzaak van de aanwezigheid van de parochie, van de kerk in onze samenleving,
vertel hen dan wat u ervaart en laat hen weten wat het
belang is, om de kerk zichtbaar in de samenleving aanwezig te laten zijn. Hoe zou onze samenleving er uit zien,
als de Boodschap van Gods Liefde, naastenliefde, niet
meer verteld zou worden?
Inmiddels heb ik ervaren dat deze parochie wat in haar
mars heeft! Ik zie deze Actie Kerkbalans, die ik van harte
bij u aanbeveel, met vertrouwen tegemoet.
Pastoor Marc Oortman
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Gabriël actueel

Behoud de kerk van morgen,
óók in uw geloofskern!
Actie Kerkbalans 2021
De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze
jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de
waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag
voor inzetten.
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het coronavirus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we
willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen.
De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals
eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden
verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het
verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard
nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk
gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om
contact te houden met parochianen en gemeenteleden.

Handvat voor een goede aanpak
Ondanks de vergrijzing voldoende inkomsten genereren.
Dat is voor vele parochies de grootste uitdaging op het
gebied van kerkbijdrage. Johan Demmenie, penningmeester van een parochiefederatie en Kerkbalansconsulent: “Gaandeweg lopen de inkomsten terug en je merkt
dat ook alle vrijwilligers die de Kerkbalans verzorgen,
vergrijst. Je wilt toch mensen enthousiasmeren en ook
warmhouden.” Hij constateert dat er landelijk een dalende tendens is. “Wij zijn beperkt tot een inkomstendaling
van één, twee of drie procent. Maar het is wel zaak om
de actie Kerkbalans goed bij te houden. Want alle kosten
gaan gewoon door.”
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Contactmoment
Naast de financiën is de Actie Kerkbalans volgens Johan
Demmenie ook van belang voor fysieke betrokkenheid
van parochianen bij de parochie: “Het is een contactmoment om te zorgen dat mensen zich thuis voelen bij de
Kerk. Dat merk je met name in de parochies waar vrijwilligers brieven rondbrengen en enveloppen persoonlijk
ophalen. Dat soort contactmomenten leidt tot meer
betrokkenheid en saamhorigheid.”
De kracht van fondsenwerving
Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron voor
parochies. Andere vormen van fondsenwerving kunnen
de Kerkbalans aanvullen. Denk aan: een benefietconcert, rommelmarkt of tentoonstelling. Deze activiteiten
leveren vaak niet alleen meer geld op, maar bevorderen
ook de verbondenheid tussen parochianen. Ondernemer
Wim Middendorp is voorzitter van een beheercommissie van de kerk Maria en Johannes onder het kruis
in Hoogvliet. Hij volgde de leergang communicatie en
fondsenwerving bij het bisdom. Middendorp heeft geen
lange historie als kerkbestuurder en keek met zijn frisse
ondernemersblik naar de financiële situatie van zijn kerk
en zag mogelijkheden: “Dan probeer je toch je capaciteiten in te zetten om te kijken of je daar wat mee kunt.”
Kerk voor parochianen
Wim Middendorp vindt het van groot belang om een
kerkgebouw in stand te houden: “Je hebt toch een plek
nodig om het geloof te kunnen beleven, om elkaar en
Christus te ontmoeten. Ja, we zien kerken om ons heen
verdwijnen en het is bekend dat daarmee ook parochianen verdwijnen. We willen alleszins proberen om
financiële middelen te hebben, zodat parochianen altijd
een kerkgebouw tot hun beschikking hebben en blijven
houden, ook al is dat niet meer in hun eigen geloofskern.
En juist in deze tijd waarin fysiek kerkbezoek zeker niet
vanzelfsprekend is zoeken we naar mogelijkheden om
de kerk bij de mensen te brengen. Livestream neemt

daarbij nu een enorme vlucht. Het is onze verantwoordelijkheid te zorgen dat de kwaliteit daarvan goed is zodat
mensen ook echt mee kunnen vieren. Ook al zitten ze
dan thuis aan de keukentafel met daarop de laptop.”
Omgedraaid
“Uit de eerste vergadering over fondsenwerving in mijn
parochie kwam ook naar voren dat de gelden voor een
groot gedeelte van de parochianen moet komen. Dus we
draaien de zaak ook om: hoe komen we aan meer parochianen?” Het valt Wim Middendorp op dat veel mensen
niet de juiste informatie hebben over de inkomsten van
de parochie: “We horen vaak dat mensen denken dat de
staat en het bisdom de parochiekosten betalen, ook het
gebouw. Maar de staat betaalt niet, en het bisdom ook
niet.” Wim Middendorp vindt het belangrijk om parochianen ervan bewust te maken dat faciliteiten ook geld
kosten.
“Als je iets gezamenlijk doet in de kerk,
geeft dat een band.”
Steun in de rug
Het is prachtig om te zien hoe de kerk in het ‘nieuwe
normaal’ deze bevlogenheid blijft vasthouden. Door de
coronacrisis ingegeven initiatieven krijgen een vervolg.
Kwetsbare mensen mogen blijvend op aandacht rekenen.
Het helpt hen om op de been te blijven. Alle extra kosten
die dit pastorale en diaconale werk met zich meebrengt,
nemen kerken zonder aarzelen voor hun rekening. En dat
terwijl er minder geld binnenkomt nu er geen gewone
vieringen en dus minder collecteopbrengsten zijn.

Plek voor iedereen
Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen
van God. Het is daarom niet zomaar iets. Door naar elkaar
om te zien, maken wij concreet dat God niet wegkijkt,
maar ons ziet. Wat veranderde het leven van Zacheüs, die
kleine belastingambtenaar uit de Bijbel, voorgoed? Het
feit dat Jezus hem zag, belangstelling voor hem had, hem
een nieuw perspectief bood. Omzien naar elkaar laat zien
dat iedereen erbij hoort. Een plek voor iedereen, dat is
wat de kerk wil zijn.
“Door naar elkaar om te zien,
maken wij concreet dat God niet wegkijkt, maar ons ziet.”
Bouw aan je kerk
Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar ‘Behoud de
kerk voor morgen’. Wim: “Voor mij gaat dat vooral over

bouwen aan de geloofsgemeenschap en mensen erbij
betrekken.” Dat laatste houdt Wim bezig: Hoe betrek je
nieuwe mensen bij de kerk? “Hoe denken zij over spiritualiteit? En hoe willen ze dat beleven? Hoe betrekken we
anderen bij onze geloofsgemeenschap? Dat is denk ik
bouwen aan de kerk.”
Johan: “Dat er om ons heen kerkgebouwen sluiten is
natuurlijk jammer. Maar mijn geloof uiten en Christus
ontmoeten kan ik in elk kerkgebouw. Dan maakt het zelfs
niet uit waar in de wereld ik ben. Als ik naar de kerk ga
ben ik daar als christen om mijn geloof te belijden.”
Hoop voor de toekomst
“Wat ik hoop voor de toekomst is dat we jonge gezinnen
met kinderen en jonge mensen kunnen inspireren om
zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap en
zich ervoor in willen zetten. Daarvoor is het denk ik ook
belangrijk om bij te dragen aan de Actie Kerkbalans: als
je de geloofsgemeenschap in stand wilt houden en wilt
uitbouwen, is er geld nodig. Dus geef alsjeblieft. Daarmee kunnen we de gemeenschap extra leven inblazen
en zoeken naar wegen om nieuwe mensen bij de kerk te
betrekken.”
Uw eigen overweging
Wellicht is dit ook voor u wel herkenbaar toen u vorig jaar
uw toegezegde bijdrage aan de kerk hebt overgemaakt.
Iets meer dan vorig jaar. Nog starend naar de cijfers
vraagt u zich af: moet ik wel verhogen? Komen ze te kort?
Of blijven ze gelijk? Weet u eigenlijk hoe uw parochie er
voor staat? Heeft u er wel eens over gelezen? U denkt
wellicht dat het grootste deel wel op zal gaan aan het
onderhoud van (kerk)gebouwen en salarissen van
pastores: de zichtbare en levende tekens van een geloofsgemeenschap. U denkt er misschien niet zo vaak over na,
maar beide, kerk en pastores, zijn toch wel van belang in
onze tijd. Beide kunnen mensen bij elkaar brengen, wie
het ook zijn. En dat in een wereld waar individualisme en
polariserende groepsvorming zo volop aanwezig zijn.
“We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld”
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen
om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken
verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij
voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om
je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk
tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die
elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Geeft u ook voor behoud van de kerk van morgen?
Tekst: Team Actie Kerkbalans. Foto’s: Ramon Mangold.
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering
Eucharistieviering			
M. Oortman en
M. Oortman en 		
T. Reuling
T. Reuling		
LatijnsGregoriaanskoor 		
				
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
			Eucharistieviering
Eucharistieviering
			
B. Aarsen en
M. Oortman en
			 T. Reuling
T. Reuling
				
Different Generations
Martinuskoor
					 Beek/Loerbeek
Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag 5 februari
Heilig Uur
Eucharistische aanbidding
Zaterdag 30 en
zondag 31
januari

Zaterdag 6 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zaterdag 17:30 uur
zondag 7 februari 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
B. Aarsen en L. Feijen
M. Oortman
		 Cantare per Dio
Oswalduskoor
				
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				M. Oortman
				 One More Voice
Zaterdag 13 en
zondag 14 februari

Zaterdag 19:00 uur		
Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
M. Oortman en 		
M. Oortman en
L. Feijen		
L. Feijen
Pancratiuskoor 		
				
				
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
			Eucharistieviering
Eucharistieviering
			
M. Oortman en
M. Oortman en
			 L. Feijen
L. Feijen
				
Dameskoor Martinus
Martinuskoor
					 Beek/Loerbeek
Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 20 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 21 februari 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
M. Oortman
M. Oortman
		 Cantare per Dio
Oswalduskoor
				
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				
H. Hendriksen en
				T. Reuling
				 Antonius van
				Paduakoor
Zaterdag 27 en
zondag 28 februari

Zaterdag 19:00 uur		
Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
M. Oortman
M. Oortman
Pancratiuskoor 		
				
				
Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
M. Oortman
			
Latijns				
Gregoriaanskoor
Vrijdag 5 maart

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 6 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
zondag 7 maart 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman en
B. Aarsen en
M. Oortman en
		 T. Reuling
L. Feijen
T. Reuling
		 Cantare per Dio
Latijns			Gregoriaanskoor
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				
M. Oortman en
				T. Reuling
				 One More Voice
Zaterdag 17:30 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
M. Oortman
M. Oortman
Pancratiuskoor 		
				
				
Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
B. Aarsen en
				G. Hendriksen
			
Dameskoor Martinus
Zaterdag 13 en
zondag 14 maart

Zaterdag 20 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zaterdag 17:30 uur
zondag 21 maart 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman en
B. Aarsen en
M. Oortman
		 L. Feijen
L. Feijen
		 Cantare per Dio
Oswalduskoor
			
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				
M. Oortman
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Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Bijzondere vieringen
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg
Zaterdag 27 en
zondag 28 maart

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering			
M. Oortman
Pancratiuskoor

Mariakerk

St. Martinuskerk

Didam

Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 17:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

		 		
Zondag 09:30 uur
			Eucharistieviering
			
M. Oortman
				Latijns				Gregoriaanskoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

kerkbalans.nl
2021

Geef vandaag voor
de kerk van morgen
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Kerk en samenleving

Vastenactie 2021
Oók dit jaar in het teken van gehandicapten in Vietnam
Tijdens de Vastenperiode vorige jaar voerde onze parochie Heilige Gabriël, samen met buurparochie Sint
Willibrordus te Zevenaar, campagne voor een gehandicaptenproject van de Zusters van het Heilig Kruis nabij
Hanoi, Vietnam. Voor (de komende Vastenperiode) dit jaar heeft onze parochie onze deelname aan dit project
ook weer toegezegd. De Landelijke Vastenactie heeft namelijk toestemming gegeven dat we weer campagne
mogen voeren voor dit Vastenproject. De pastoor van de Willibrordusparochie, pastoor Thanh Ta, is de
drijvende kracht achter dit project. Hij komt van oorsprong uit Vietnam.
Wat houdt het project exact in?
De zusters van het Heilig Kruis runnen in de buurt van
Hanoi een gehandicaptencentrum waar gehandicapte
vrouwen en meisjes, met verschillende handicaps, verblijven. De handicaps van deze mensen zijn zowel geestelijk als lichamelijk, waaronder slachtoffers van Agent
Orange uit de Vietnamoorlog. Het hebben van een
handicap is in Vietnam een taboe. Het krijgen van een
gehandicapt kind is omgeven met veel schaamte. Vele
gehandicapten groeien op in het verborgene of worden
te vondeling gelegd. De eerste zorg van de Zusters is
gehandicapten een onderdak geven, een thuis, en ook
eten en drinken. Daarnaast bieden de Zusters verpleegkundige zorg, o.a. voor doorligwonden. Het ontbreekt
hen aan middelen, zelfs basale spullen als verband en
hygiënische handschoenen. De Zusters willen er zijn
voor de gehandicapten. Ze willen die zorg verbeteren.

Terugblik op campagne vorig jaar
We waren als parochie vorig jaar nog nauwelijks gestart
met de campagne of de coronapandemie brak uit. Behalve de Vastenwandeling door de Montferlandse bossen eind februari, werden alle andere fysieke activiteiten daarna afgelast. Bijvoorbeeld de drie MOV vieringen
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of de oecumenische vastenmaaltijd die normaal heel
druk werd bezocht.
Toch geslaagd
Boven alle verwachting is het streefbedrag van zestien
duizend euro toch gehaald. Welwillende donateurs,
binnen en buiten de beide parochies, maakten massaal
donaties over via de bankrekening (van de Vastenactie).
De Landelijke Bisschoppelijke Vastenactie heeft 50%
aangevuld op de opgehaalde opbrengst/donaties,
waardoor er uiteindelijk € 24.363,- is overgemaakt aan
de zusters in Vietnam.
Besteding projecten
De zusters hebben dit geld afgelopen jaar als volgt
besteed:
1. Nieuwe ventilatie in het gehandicaptencentrum om
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
Ook Vietnam is vorig jaar twee keer in lockdown
geweest;
2. Aanschaf van medicijnen tegen epilepsie voor
gehandicapte bewoners;
3. Aanschaf van oefenmateriaal;
4. De (vervolg)opleiding tot fysiotherapeut en arts van
vier zusters;
5. Aanschaf van een echograaf om de juiste diagnose
te kunnen stellen voor een goede behandeling.
De zusters zijn vanzelfsprekend zeer dankbaar voor
onze solidariteit en financiële steun.

Campagne 2021
Voor wat betreft de campagne dit jaar is het onzeker
welke activiteiten wel en niet fysiek doorgang (zullen)

vinden. Bij versoepeling van de maatregelen zijn we
voornemens de volgende activiteiten te houden:
- Vastenwandeling op de eerste zaterdag
van de Vasten;
- Vastenmaaltijd;
- Collecte in het derde weekend van de Vasten.
Houdt u alstublieft onze website, facebook en de huisaan-huiskranten in de gaten. Laat u in ieder geval niet
weerhouden uw steentje bij te dragen aan het goede
werk dat de Zusters van het Heilig Kruis in Vietnam willen blijven verrichten voor gehandicapten.

zorg door de Zusters is van blijvende waarde. U kunt uw
gift overmaken aan NL21 INGB 000 000 5850 ten name
van Vastenactie, onder vermelding van projectnummer
401622 (let op! dit is een ander nummer dan vorig jaar).
Weet dat uw gift anderhalve keer waard is, want de Landelijke Vastenactie zal 50% aanvullen op de opgehaalde
opbrengst/donaties.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
MOV parochie H. Gabriël

Steun het werk van de Zusters
Uw bijdrage aan het verbeteren van de gehandicapten-

Jongerengroep Impulz

Online thema-avond
over de heilige eucharistie
Op vrijdagavond 20 november 2020 hebben de jongeren van Impulz via Skype een online thema-avond
gehad. Deze thema-avond ging over de eucharistie en
alles waar deze voor staat. Als je je had aangemeld voor
de avond kreeg je een boekje toegestuurd genaamd
‘Verhef je hart’; een boekje waarin, door middel van
de uitleg van Paus Franciscus, alle onderdelen van de
eucharistieviering stap voor stap worden uitgelegd. Dit
was erg fijn omdat hierdoor alle kennis die ik al over de
eucharistie had even werd opgefrist en werd aangevuld
door de nodige basiskennis.
Op de avond zelf werd uitleg gegeven door rector
Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut. Ik heb zelf
erg genoten van deze avond, want je komt langs alle
stappen van de eucharistie die je allemaal wel bekend
voorkomen maar waarvan je toch niet altijd de betekenis helemaal snapt. Dit werd dan ook in goedbegrijpelijke taal uitgelegd en er werden vragen beantwoord
die tijdens de avond opkwamen, waardoor ik het ook
goed kon volgen.
Een van de vragen die ik had was bijvoorbeeld: waarom
mijn oudtante altijd haar hoofd boog op bepaalde momenten in de dienst, aangezien ik dit nooit heb geleerd
en dit door anderen nauwelijks wordt gedaan. Rector
Kuipers vertelde me dat dat een oud gebruik was van
vroeger en dat je je hoofd dus knikte bij het horen van
Jezus/Christus, als teken van eerbied. Zo werd er voor
mij specifiek een lang onbeantwoord gebleven vraag
beantwoord. Verder werd er ook uitleg gegeven over de
Griekse en Latijnse herkomst van sommige woorden,
waardoor je verdieping kreeg in de betekenis van de
handelingen in de eucharistie. Al met al een enerve-

rende avond waarbij mijn kennis over de eucharistie
is vergroot en de betekenis ervan veel meer diepte
heeft gekregen. Een mooie afsluiter van ‘het jaar van de
Eucharistie’.
Bart Schlief
De Gabriël • Nr. 1 - 2021
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Kind en liturgie

Bijeenkomst eerste communicanten
Kennismaken kerkelijk jaar en adventskrans
Wat was het zaterdagavond 21 november 2020 bijzonder… In het donker naar de kerk… Om ons voor te gaan
bereiden op de eerste heilige communie. Bijzonder spannend omdat we allemaal heel veel mensen niet kenden…
Leuk omdat we het heel gezellig hebben gehad en er
door de kinderen al goed werd samengewerkt. Speciaal
omdat we op heel veel plekken buiten de kerk geweest
zijn, in de sacristie en in de Martinuszaal (boven) en in de
Gabriëlzaal (beneden) in de pastorie. De avond stond in

het teken van kennismaken en het kerkelijk jaar verkennen. In de kerk staat de kleur paars voor voorbereiding.
In de adventstijd krijgt de krans daarom paarse linten en
draagt de pastoor een paars kazuifel. De kinderen kregen
allemaal een tas met spullen mee om thuis een adventskrans te gaan maken. Want de papa’s en mama’s konden
dit jaar helaas niet mee vanwege de coronamaatregelen.
Op de foto’s ziet u de fraaie resultaten!

De communicanten van 2020 / 2021 zijn: Djayro Aalberts, Brit Aaldering, Dylano Arts, Danaé Arts,
Noah Besselink, Jan Bisselink, Sollana Bosch, Tessa van den Bosch, Siem Duis, Elise Esman, Rens Gerritsen,
Mik van Gessel, Alicia Gukasjan, Eelco Hakvoort, Beauvan Halteren, Lana Heijmen, Kyano Heppen, Finn Jansen,
Caroline Kluitman, Gijs Kluitman, Arthur Koster, Anna van Loon, Valerie van Loon, Sem Peters, Ties Peters,
Fayen Peters, Eva Piters, Job Raayman, Nora Rensen, Amélie Stuijt, Igor Sulecki, Tessa Thuis, Otto Tomberg,
Naut Tomberg, Julian Vermeer, Zepp van Wessel, Jovi van Wessel, Tim Willemsen, Bo Huijbers en Sem Kobus.
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Nieuws uit de geloofskernen
In memoriam

Beek
Overleden
27 oktober
12 december
25 december

Inge van Grol-Gerritzen
Truus Krüs-Dieker
Paul Zweden

70 jaar
86 jaar
72 jaar

Didam
Overleden
25 november Hent Boerstal
16 december Anny Morren-Seegers
18 december Gerard Lamers

92 jaar
88 jaar
76 jaar

Kerstattenties ouderen Didam
Op maandag 21 december werden er 270 broden bij de
geloofskern Didam bezorgd. De werkgroep kerstattenties ouderen kon weer aan de slag. De broden werden
voorzien van een mooi kaartje en daarna kon alles
klaar gezet worden voor de 26 wijken. Helaas moesten
een aantal bezorgers dit jaar vanwege Corona verstek
laten gaan. Maar na een oproep bij de Didamse communicanten van afgelopen jaar waren we weer op volle
sterkte. Het ophalen van de broden moest natuurlijk
ook anders geregeld worden. Helaas geen koffie met
kerstbrood, maar in tijdsblokken de broden ophalen.
De broden werden daarna meteen naar de ouderen
gebracht. Alle bezorgers en met name onze communicanten Thomas, Simon, Guus, Quint, Sietse en Femke
met hun gezinnen bedankt voor jullie hulp!

Quint en Zinzi van den Tillaart, Sietsen, Jurre en Lieke Roes
en Femke en Iris Berendsen

Vrijdag 18 december jongstleden
is Gerard Lamers overleden. Gerard
heeft zich jarenlang ingezet voor tal
van verenigingen en organisaties,
zo ook voor onze Mariaparochie in
Didam. Sinds 1974 maakte hij deel
uit van de lektorengroep. Daarnaast
bracht hij de communie rond in de
Kelsehof en in Meulenvelden. Ook
is Gerard, vanaf december 1999 tot aan zijn overlijden,
lid geweest van het redactieteam van het parochieblad
Samen Onderweg en later De Gabriël. Hij heeft in al
die jaren heel wat mensen uit onze parochie bezocht
voor een kort interview. Nou ja kort, eigenlijk werd het
meestal een lang interview en moest het artikel later wel
wat worden ingekort. Hij vond het fijn de parochianen
deelgenoot te maken van de mooie gesprekken die hij
had. Samen met een grote groep vrijwilligers zorgde hij
er voor dat de bezorging van het blad aan de parochianen goed verliep. Toen in 2012, door het samengaan van
de parochies, daarnaast ook het parochieblad De Gabriël
werd uitgebracht, bleef hij zich inzetten voor een goede
verspreiding van het blad. Met zijn eigen charme wist hij
altijd mensen over te halen om ook een steentje bij te
dragen voor een of ander klusje. Hij stapte er op af en zei
dan: “Ik vraag het niet voor mijzelf, maar het is voor het
goede doel”. We zullen Gerard erg missen: zijn enthousiasme, zijn optimisme, zijn grote inzet en zeker ook al
zijn mooie verhalen. Hij was ‘een dankbare levenskunstenaar’ zo stond in zijn overlijdensbericht. Iedereen die
hem goed gekend heeft zal dit zeker beamen!

’s-Heerenberg
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 30 januari tot en met vrijdag 2 april hun
verjaardag hopen te vieren:
G. Neijenhuis - 96
A. van Nispen-Nefkens - 95
O. Wiersema - 94
M. Meijer-Bisseling - 93
B. Vermaas - 92
P. Medze - 92
T. Lukassen - 91
M. de Bruin-Wassing - 90
M. te Boekhorst - 90
M. Bosch-Centen - 90
E. Jansen - 90
M. Keurntjes - 89
M. Giesen–Berentsen - 89
J. Maandag–Giesen - 89
J. Giesen-Zweers - 88

A. Vreeburg - 83
D. Reneman - 83
G. Welting - 83
J. Berendsen - 83
H. Bosch - 83
W. Wensink-Winters - 82
D. Tousain-Otten - 82
M. Pattynama-Berndsen - 82
H. Greven - 82
C. Dekkers-Wensink - 82
G. Welting-Wassink - 82
G. Booms - 82
J. Hermsen-Gerritsen - 82
B. Gunsing - 82
H. Mighelbrink - 82
De Gabriël • Nr. 1 - 2021
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W. Kortboyer-Kiewiet - 87
B. Mulder-van Schie -87
J. Limbeek-Keller -87
W. Wensink - 87
W. Kniest - 87
J. Bruil-Medze - 87
A. Bosch - 86
J. Eringfeld - 86
M. Goossen-Berendsen - 86
A. van Swaaij - 86
E. Stein-Lensen - 86
T. Wigman-Medze - 86
A. Entling - 86
W. Meijer - 86
C. Berentsen - 85
F. Wensink - 85
C. Jansen - 85
J. Peters - 85
C. Knippers-van Haag - 85
J. Giezenaar - 84
E. Hunting-Jansen - 84
G. Toonen - 84

A. van der Meer-Bronkhorst - 82
G. van Uum - 81
D. Schreur-Verstegen - 81
C. Ebben - 81
A. Damen - 81
B. Krauts-Roes - 81
H. Kracht - 81
J. Jansen-Agelink - 81
A. Kniest-van den Berg - 81
J. Moons - 81
W. Jansen - 80
W. Jansen-van Alen - 80
U. Litjes-Linnartz - 80
W. Seggelinck-Hesseling - 80
M. Reessink-Heuvel - 80
A. Jansen - 80
E. Brücker-van Halteren - 80
H. Ipskamp - 80
A. Hakfoort - 80

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

Loil
Overleden
8 december

Tonnie Wenting

70 jaar

Nieuw-Dijk
Overleden
14 oktober

Jo Bolder-Scheerder

82 jaar

Overlijden Gerard Kassing
Wie de laatste 20 jaar van de vorige eeuw op één van
de basisscholen in Wehl of omgeving heeft gezeten
kent de naam Gerard Kassing; de schoolcatecheet.
Onlangs kregen wij het bericht dat hij op 10 december
is overleden.
Gerard Kassing is op 25 december 1936 te Utrecht geboren. Opgegroeid in een groot gezin te midden van de
crisis- en oorlogsjaren. Van huis uit kreeg hij zijn sociale
bewogenheid mee. Al jong was Gerard bestuurslid van
de parochiële afdeling Katholieke Arbeiders Jeugd en in
het parochiewerk. Hij volgde de MULO en ging daarna
aan het werk bij de uitvoering van de sociale wetgeving
voor land- en tuinbouw, later ging hij werken bij de Amsterdamse Bank. Geïnspireerd door Don Bosco klopte
hij aan bij de congregatie van de missionarissen van
de Heilige Familie, de congregatie voor late roepingen.
Op 3 juli 1966 werd hij tot priester gewijd en vertrok
kort daarna naar het zuiden van Chili, naar Calbuco.
Een dorp van 2.000 inwoners. Hij was daarbij samen
met twee collega’s verantwoordelijk voor de zielzorg
van de mensen op 300 vierkante kilometer. Het gebied
telde 26 kapellen, met kleine en grote wooneenheden
die sociaal waren verdeeld over de eilandjes. Met de
boot, te voet, al klauterend of te paard kwam hij bij de
mensen aan.
Daarna kreeg hij het verzoek de leiding op zich te
nemen van een seminarie waar Chilenen een priesteropleiding konden volgen. Maar tegelijkertijd ontmoette
hij er Alicia, zijn latere vrouw. Hij trad uit, trouwde en
zocht werk in Chili. Dat lukte niet en op 12 augustus
1975 kwam hij terug naar Nederland. Hij gaf les als catecheet aan middelbare scholen in Beverwijk, Uithoorn
en Haarlem. Daarna kwam hij in 1979 als districtscatecheet in Zevenaar terecht. Op 1 september 1981 kwam
hij in dienst van de toenmalige St. Martinusparochie
van Wehl. Iets meer dan 20 jaar later nam hij daar
afscheid van een werkzaam leven dat ten volle in dienst
stond van de verkondiging van Gods woord. Vanaf die
tijd was hij toegewijd aan zijn vrouw. Hij voldeed aan
zijn belofte om de vele werkjaren dat hij veel van huis
was, te compenseren. Tegelijk bleef hij toegewijd aan
zijn geloof. Hij was een devote man die in zijn hart altijd
priester is gebleven.
(Met tekst uit de Echo van december 2001 door Harrie Leijten)

Zeddam

Wehl
Overleden

Overleden
20 november
27 november
28 november
28 november
21 december
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Mariëtte van Regteren-Snelting
Jo Lukassen
Hendrika te Wiel
Fred Kemperman
Jan Jansen
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70 jaar
89 jaar
82 jaar
62 jaar
86 jaar

9 december
17 december

Ben Gerritsen
Joep Mijnen

71 jaar
86 jaar

kerkbalans.nl
2021

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Schema doordeweekse vieringen
Let op: onder voorbehoud van maatregelen rondom corona!
Kijk op www.parochiegabriel.nl en in de h-a-h kranten.
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

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

Bereikbaarheid

St. Suitbertus Stokkum
E-mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat:
U kunt terecht bij het secretariaat in ‘s-Heerenberg

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

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

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

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

