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• Hemelvaartsviering
Donderdag 13 mei 2021
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg

Op de voorpagina: Jaarlijkse wordt aan de parochies
weer ‘verse’ heilige olie verstrekt tijdens de zogenaamde
chrismamis. Deze viering wordt vaak op de woensdag of
de donderdag in de Goede week gevierd. Ook een bijzonder moment voor priesters, omdat zij in die viering
hun wijdingsbeloften vernieuwen.

• Sacramentsprocessie
Zondag 6 juni 2021
Martinuskerk Wehl
• Gabriëlbedevaart Kevelaer
Woensdag 18 augustus 2021
(de fietsers en wandelaars vertrekken
op dinsdag 17 augustus)
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De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 8
juni. De datum voor het aanleveren van artikelen
staat op vrijdag 14 mei. 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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Actie Kerkbalans 2021

Pastoraal woord
Opstaan
Liturgische spiritualiteit
Heilige oliën
Kennismaken maar dan anders
100 dagen in de parochie
Rooster van vieringen

Vrijwilligers

Van uw bestuur

Van uw pastores

Uitvaarten in corona-tijd

Pelgrimage
Lourdes en Banneux
Vastenactie 2021

Kind en liturgie
Voorbereiding eerste communie
Kinderpagina

NIEUW!

Voorwoord
Voorwoord
Nadat we als redactie de eerste voorbereidingen
hebben genomen voor de totstandkoming van
deze uitgave en de inhoud grotendeels in de
steigers hebben gezet, gaan mijn gedachten terug
naar mijn voorbereidingstijd op het ontvangen van
het vormsel. Het zal ergens eind jaren tachtig van
de vorige eeuw zijn geweest. We waren een groep
van ongeveer acht tot tien jongeren die regelmatig
bijeen kwamen onder leiding van de pastoor.
Natuurlijk moesten we daarbij op zoek naar een
naam voor onze groep. Dat werd de ‘Zondebokken’
wat tot enige hilariteit onder de kerkgangers leidde
toen wij onder die naam werden voorgesteld.
Met mijn huidige kennis van de schrift vind ik het
eigenlijk wel een eervolle naam: “Dan zal Aaron
den bok, op denwelken het lot voor den Heere
zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten
zondoffer maken. Maar de bok, op denwelken het
lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te
zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren
gesteld worden, om door hem verzoening te doen;
opdat men hem als een weggaanden bok naar de
woestijn uitlate.”
Maar waar ik u eigenlijk mee naar toe wil
nemen is het chrisma, niet onbelangrijk bij het
ontvangen van onder andere het vormsel. Als
Zondebokken mochten wij mee naar de St. Jan
in ’s-Hertogenbosch om de nieuwe heilige oliën
op te halen. De naam chrismamis was mij destijds
vreemd. Voor ons was het bijwonen van een
viering in de St. Jan, die overigens steenkoud was,
en naderhand een bezoek aan het bisschoppelijk
paleis en een korte kennismaking met bisschop Ter
Schure al heel bijzonder.
We zitten nu in de tijd van het kerkelijk jaar dat in
de verschillende bisdommen de chrismamissen
weer worden gevierd. De verse oliën worden
door de parochies opgehaald. Om mensen in
verschillende levensstadia te zalven. Om een mens
in de heilige Geest met Christus te verbinden.
En dat sluit voor mij naadloos aan bij Pasen. Het
feest waardoor we weten dat Hij altijd met ons
verbonden zal blijven.
Zalig Pasen!
Augustine van Ree

Nieuws uit de geloofskernen
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Gabriël actueel

Kerkbalans 2021, de eerste resultaten
Het kan u haast niet ontgaan zijn. De banieren aan de kerk en de brieven die zijn verstuurd: begin van dit jaar is
de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor
bedanken! Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.

I

n januari zijn de traditiegetrouw de brieven
voor de actie Kerkbalans verspreid. Aan de Actie
Kerkbalans gaat een intensieve voorbereiding
vooraf. Wij zijn alle vrijwilligers en medewerkers
die hebben bijgedragen aan al het werk zeer dankbaar.
Ook de verwerking van alle antwoordformulieren in de
financiële- en de ledenadministratie is een behoorlijke
klus, die we zorgvuldig uitvoeren. Ondanks alle zorgvuldigheid hebben we echter niet kunnen voorkomen dat
een aantal parochianen die in het verleden een doorlopende machtiging hebben gegeven, dit jaar ook een
brief met antwoordformulier voor hun bijdrage aan de
actie Kerkbalans 2021 hebben ontvangen.
Blijkbaar is met de conversie van de ledenadministratie
naar het huidige systeem voor deze parochianen een
einddatum aan de doorlopende machtigingen gehangen, waardoor die al in 2019 zijn beëindigd. Omdat
het moeilijk te achterhalen is wat hiervan de reden is
geweest, hebben betreffende parochianen dus een antwoordformulier in de bus gekregen voor de actie Kerkbalans 2021. Hierop kunt u opnieuw aangeven op welke
wijze u zou willen bijdragen aan de actie Kerkbalans.
Mocht u het formulier nog niet hebben ingevuld, dan
hierbij het vriendelijke verzoek om dit alsnog te doen.

Uw bijdrage is dit jaar nog belangrijker dan ooit. 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. Uw geld wordt goed besteed!

kerkbalans.nl
2021

Geef vandaag voor
de kerk van morgen
4
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Op dit moment is ongeveer 60% van de reacties
binnen, hebben we € 138.000,- toegezegd gekregen
en € 95.000,- ontvangen. We hopen in het totaal toch
wel weer boven de € 200.000,- uit te komen . Via deze
weg willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft
vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten
uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het
goed functioneren van onze kerk.
Als laatste nogmaals een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met
de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie
was dit niet gelukt!

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Opstaan

P

asen is het feest van de Opstanding, van de Verrijzenis van Jezus Christus. Een belangrijk feest
en daarom Hoogfeest in alle christelijke kerken.
De simpele constatering van: ‘het graf is leeg!’
had vergaande consequenties. Vooral toen mensen
ervaringen kregen dat Hij, van wie men zeker wist dat
hij overleden was en begraven, opeens weer met hen
meeliep, praatte en at. Dit liet iets zien van leven over
de grens van de dood heen. Werkelijk iets fascinerends.
Het mag ons geloof en hoop geven in ons huidige
bestaan.
En in ons huidige bestaan maken we opstaan zelf
regelmatig mee. Voor de meesten de eerste handeling na een nachtrust. Een kind dat leert lopen wordt
aangemoedigd om weer op te staan na een val, misschien al de zoveelste. Ook de beweging van personen
die na een moeilijke periode of een ongeluk de draad
weer oppakken en met frisse moed aan de slag gaan. Zij
zullen dat ervaren als opstaan uit duister of ellende. De
huidige corona-tijd met al haar maatregelen en beperkingen wekt bij velen ook de verwachting om weer
eens te kunnen opstaan en weer aan de slag te gaan.
Om met recht weer ‘effe normaal’ te kunnen doen.
Wat mij altijd raakt zijn mensen die opstaan tegen onrecht wat hen of anderen wordt aangedaan. Omdat dit

een beweging is die je vanuit jezelf doet en tegelijkertijd tegenover een ander plaatst. Hiervoor is dubbele
moed nodig, en dan nog met alle risico’s die daaraan
kunnen zitten. Gelukkig gebeurt er veel aan opstaan
tegen onrecht. Dat zijn vele individuele kwesties, maar
ook grote zaken zoals de toeslagenaffaire in Nederland
en het landjepik van grootgrondbezitters in veel landen. Recente opstanden zoals in Belarus en Myanmar
laten zien dat dit ook op landelijk niveau gebeurt.
Opstaan tegen onrecht staat dicht bij het opstaan van
Jezus uit het graf. Zijn Verrijzenis laat weten dat de
dood niet het laatste woord heeft. Dat geldt voor alle
situaties die dood lijken of dood brengen. Onrecht,
duisternis en geweld kunnen overwonnen worden en
zullen dat uiteindelijk ook. Die boodschap geeft Jezus
Christus met zijn verrijzenis. Een boodschap die in elke
situatie mag klinken en mag bijdragen tot het verzamelen van hoop en moed. Het leven van Jezus leek uit te
lopen op de dood, een mislukking. Maar zijn opstaan
maakte er juist een nog groter succes van. Hij is sterker
dan de dood. Er is dus altijd hoop. Dat die hoop ons
waar en hoe dan ook mag helpen opstaan.
Mede namens pastoor Oortman wens ik u een Zalig Pasen.
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. Dit keer staan we
stil bij de:

heilige oliën

E

r zijn meerdere planten die olie voortbrengen.
Wij kennen in Noord-Europa bijvoorbeeld de olie
die uit de zaden van de zonnebloem of uit koolzaad komt. Maar in het Middellandse Zeegebied
is het vooral de olijfolie die veel gebruikt wordt en een
geliefd product is. Wie de Bijbelteksten nakijkt waar
olijfolie toegepast wordt, komt onder de indruk van het
veelzijdig gebruik.
Waardevol product
Olie werd gebruikt als lampolie, als brandstof om te
verlichten. Het werd gebruikt om de huid in te smeren,
als verzachting of versterking en het gold zo ook als geneesmiddel of cosmetisch product voor de huidverzorging. Olie werd gebruikt om samen met brood te eten,
of om gerechten in te bakken. Olie werd, net als andere
waardevolle producten, als offergave gebruikt. Ook
maakt de Bijbel melding van het gebruik van olie voor
het wijden van mensen, heilige voorwerpen en gebouwen. Koningen en priesters en mogelijk ook profeten
werden gezalfd met olie om hun bijzondere taak aan te
duiden. Olijfolie is de uitdrukking van heil en genezing,
van kracht en welbehagen, van bestemming voor een
heilige taak.
Lichamelijke zalving
De vroege christenen maakten deel uit van de joodse en
de antieke cultuur. Het zalven met olie was een gewoon
gebruik en het is dan ook niet verwonderlijk dat christenen vanaf het begin Gods genezende genade zichtbaar
en voelbaar maakten door zalvingen. Als de apostelen

uitgezonden worden, meldt Marcus dat zij veel zieken
met olie zalfden en hen genazen. De apostel Jakobus
geeft de opdracht om bij ziekte de priesters van de kerk
te roepen om de zieke te zalven en voor hem te bidden
om genezing en vergeving. Hier ligt het begin van het
sacrament van de ziekenzalving. Lichamelijke zalving
om lichamelijk en geestelijk op te knappen, maar ook als
symbool van vergeving en verzoening. Altijd opnieuw
worden wereldwijd ernstig zieken en stervenden gezalfd met olijfolie die door de bisschop op Witte Donderdag daarvoor gewijd is.
Kracht, moed en sterkte
De katholieke liturgie kent drie soorten olie. Naast de
olie voor de zieken, gebruikt voor het sacrament van de
ziekenzalving, wordt ook de olie voor de geloofsleerlingen door de bisschop gewijd. De kandidaten die zich
voorbereiden op de doop (en ook de kleine kinderen
in de ritus van de kinderdoop) worden kort voor het
ontvangen van de doop op hun borst of op hun handen
gezalfd met deze olie die een symbool is van kracht,
moed en sterkte. Om mens te zijn en om christen te zijn
hebben wij de kracht van Gods Geest nodig, dat is een
van de zeven gaven van de Geest. Om die kracht wordt
gebeden bij de zalving voor de geloofsleerlingen.
Christusolie
De belangrijkste en meest heilige olie is het heilig Chrisma, bestaande uit olijfolie met geurige balsem. Men kan
deze olie eenvoudig omschrijven als de Christusolie. Ze
wordt gebruikt bij de zalving na het doopsel (…zoals
Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet, zo
moge jij lidmaat zijn van zijn Lichaam…) en bij het heilig vormsel, waarbij gezegd wordt: ‘Ontvang het zegel
van de heilige Geest, de gave Gods’. Ook bij de priester- en bisschopswijzing en bij de wijding van het altaar
en het kerkgebouw wordt het heilig Chrisma gebruikt.
Steeds gaat het erom een mens (of een altaar of kerk) in
de heilige Geest met Christus te verbinden. Wij worden
door onze doop, door ons vormsel en door de wijding
gelijkvormig met Christus, we ontvangen Gods genade
om op een bepaalde wijze Christus tegenwoordig te
stellen in het algemeen priesterschap van alle gelovigen
of als drager van een gewijd ambt.
Glans
Olie heeft smaak en geur, werkt weldadig in op de
huid, maakt soepel en verzacht. Zo werd het teken en
werktuig van Gods genade op verschillende momenten
van ons leven. ‘Van olie glanst het gelaat’ zingt Psalm
104, 15. Nog steeds gaan lichaam en ziel van mensen
glanzen als wij door de gewijde oliën Gods rijke genade
mogen ontvangen.
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Kennismaken maar dan anders
100 dagen in de parochie
Het is een bekende term: de eerste 100 dagen in een nieuwe betrekking. Hetzelfde geldt voor onze pastoor.
De eerste 100 dagen zitten er inmiddels op en die waren in meerdere opzichten bijzonder. En dat heeft alles
te maken met de omstandigheden waar we op dit moment allemaal mee te maken hebben. Het staat een ‘normale’
kennismaking in de weg, een simpele handdruk is immers al niet raadzaam. Maar welke invloed heeft het gehad
op de eerste stappen van pastoor Oortman in onze parochie?
Daar zijn we dan weer. Hoe gaat het met u?
“Je zit tegenover een pastoor die weer wat gelukkiger
is, die weer parochianen kan zien in dag en weekendvieringen en die weer wat kleine ontmoetingen heeft.
Een pastoor die weer perspectief ziet. Ik vertel natuurlijk niks nieuws dat wij allemaal gewend zijn om een
eerste kennismaking te begeleiden met een handdruk.
Dat gaat nu natuurlijk niet, we moeten het doen met
een blik in de ogen die vaak maar net zichtbaar zijn boven een mondkapje. En dat is misschien wel gelijk een
redelijk intieme kennismaking, want een blik in ogen
verhult weinig. Het maakt het ook wel een boeiende
ontmoeting. Maar hoe dan ook, het kennismaken is
anders dan normaal.”
Direct na het ingaan van de benoeming van pastoor
Oortman is er één week en één weekend geweest
waarin er vieringen waren met de aanwezigheid en betrokkenheid van een beperkt aantal parochianen. Vanaf
medio december tot het begin van de veertigdagentijd
heeft pastoor Oortman feitelijk vooral gebruik gemaakt
van ‘zenden’. Het letterlijk zenden van vieringen via
de livestream en het meer figuurlijke zenden van de
Boodschap die pastoor Oortman in de vieringen heeft
geprobeerd over te brengen.
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Is de livestream is in deze periode een soort ademlijn
geweest?
“De parochie H. Gabriël mag zich gelukkig prijzen met
de hoeveelheid mensen die de moeite nemen om de
vieringen via de livestream te volgen. Het zijn aantallen die bovengemiddeld zijn en die ook tot positieve
reacties leiden. Zelfs in de supermarkt word ik er op
aangesproken, en dat is erg leuk om te horen! Niet allen
voor mij persoonlijk, maar zeker ook voor de mensen
die de livestream achter de schermen mogelijk maken
en verzorgen.”
Maar er zal nog meer zijn geweest dan de livestream?
“Laat ik voorop stellen dat ik de tussenliggende periode, de periode waarin we geen kerkgangers hebben
gehad, graag anders had gewild. Het is sowieso altijd al
best lastig om je weg te vinden in een nieuwe parochie, maar de huidige omstandigheden maken het er
niet makkelijker op. Waar mogelijk zijn er contacten
geweest, uiteraard met alle restricties. Ik heb kosters
leren kennen, de werkgroep eerste heilige communie,
jongerengroep Impulz, etc. Ondertussen ben ik dus ook
“een expert” in online Zoom meetingen, want dat is nu
eenmaal een middel waar je in deze tijd veel gebruik
van maakt. En ja, gelukkig gaan er ook andere con-

tacten door; een huwelijksvoorbereiding, begeleiding
rond een uitvaart, ontmoetingen rondom zieken. Dat
zijn mooie momenten. Het maakt gelukkig wel dat ik
me oprecht de pastoor van deze parochie voel.”
Inmiddels zitten we in de veertigdagentijd en bereiden we ons voor op het Paasfeest. Hoe past dat in
deze periode?
“Zoals gezegd is de kennismaking dus echt anders dan
normaal en zoals je eigenlijk zou willen. Aan de andere
kant past het ook wel in de periode waarin we ons nu
bevinden, de Paastijd. Een van de mooiste verhalen uit
de bijbel vind ik het verhaal van de leerlingen die op de
avond van de eerste dag, de eerste Paasdag, samenzijn
en waar Jezus vervolgens verschijnt. Thomas is hier niet
bij. Jezus laat zich zien en zijn leerlingen maken kennis
met wie Hij nu is. Als Thomas dat later hoort zegt hij
dat hij niet zal geloven zolang hij de handen van Jezus
niet kan aanraken en zijn wonden niet kan zien. Als de
leerlingen een week later weer bij elkaar zijn, Thomas is
daar bij, verschijnt Jezus weer en roept Thomas bij zich.
Thomas ziet Jezus en zegt ‘Mijn Heer en mijn God’. Jezus
zegt dan “Zalig zij die niet zien en toch geloven”.
Maar wat is de link met dat verhaal en de situatie
waarin wij ons nu bevinden?
“Op de een of andere manier hebben wij de afgelopen
periode misschien wel een zelfde ervaring als Thomas.
Door alle beperkingen en restricties zien we niks, we
raken niks aan en woorden als quarantaine en avondklok hoor je regelmatig voorbij komen. De wereld
is klein geworden. En in die wereld worden we toch

opgeroepen vertrouwen en hoop te houden, ondanks
het gevoel dat de moed ons af en toe in de schoenen
zinkt. Het verhaal van de ongelovige Thomas is misschien wel het meest menselijke verhaal dat we in de
bijbel tegen kunnen komen als het gaat om ons eigen
geloof. We willen zien, we willen voelen, want dán kan
iets pas echt zijn. Deze Pasen ervaren we dat het soms
heel moeilijk is om vertrouwen te houden in de toekomst. Er zijn mensen die geen toekomst zien, die pessimistisch zijn en geen uitkomst zien. En laten we eerlijk
zijn: je zult maar eigenaar zijn van een horecabedrijf en
je mag niet open met je terras terwijl de zon hoog aan
de hemel staat. De moed zou je werkelijk in de schoenen zinken! Maar juist nu is er reden om de boodschap
van Pasen tot ons door te laten dringen, de essentie
van ons Paasgeloof: het geloof in een nieuw begin. En
dat nieuwe begin is er ook. Er wordt gevaccineerd, er
is een oplossing gevonden. Wat we nodig hebben is
vertrouwen in de toekomst. Er is licht aan het eind van
de tunnel; deze tijd kunnen we achter ons laten om een
nieuwe tijd binnen te gaan. Of, als we het bijbels mogen zeggen: “De dood heeft niet het laatste woord, het
laatste woord heeft het leven, het eeuwig leven.” Dat is
het Paasgeloof!
Dat is een mooie concrete Paasgedachte
“En die spreek ik ook van harte uit. Ik hoop dat door het
mogen groeien in het geloof er altijd een toekomst is
en dat we elkaar daarin steunen en elkaar moed inspreken. En met die gedachte in mijn achterhoofd spreek ik
bij deze dan ook graag die woorden uit: Zalig Pasen!”.
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Let op: onder voorbehoud van maatregelen rondom corona! - Kijk op www.parochiegabriel.nl en in de h-a-h kranten voor het meest actuele rooster

St. Pancratiuskerk

St. Martinuskerk

Donderdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Pancratiuskoor

Donderdag 19:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
Cantare per Dio

’s-Heerenberg
Donderdag 1 apri
Witte Donderdag

Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Donderdag 19:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
T. Reuling
Dameskoor Martinus

Vrijdag 2 april
Vrijdag 15:00 uur
Vrijdag 15:00 uur
Goede Vrijdag
Kruisweg
Kruisweg
						
M. Oortman
G. Hendriksen
LatijnsMartinuskoor
Gregeoriaanskoor
Beek/Loerbeek
Vrijdag 19:00 uur
Avondplechtigheden
M. Oortman
One More Voice
Zaterdag 3 april
Paaszaterdag

Zaterdag 20:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
T. Reuling
Oswalduskoor

Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vuur-, Water-, Lichtviering EHC
Kinderkoor SamSam
Besloten viering

Zaterdag 20:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 20:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Different Generations
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 4 april				
Zondag 09:30 uur
Pasen
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
H. Hendriksen
M. Oortman
B. Aarsen en
Middenkoor
Pancratiuskoor
T. Reuling
Nieuw Wehl
Cantare per Dio

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Antoius van Paduakoor

Maandag 5 april
2e Paasdag

Maandag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
LatijnsGregeoriaanskoor

Maandag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 10 en		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 11 april
Eucharistievierig
Communieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
T. Reuling
M. Oortman
		
Oswalduskoor
Cantare per Dio
Dameskoor Martinus
				
Zaterdag 17 en
Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 18 april
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman en 			
M. Oortman en
M. Oortman en
T. Reuling		
T. Reuling
T. Reuling
Latijns-			
Antonius van
Martinuskoor
Gregoriaanskoor 			
Paduakoor
Beek/Loerbeek
				
Zaterdag 24 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 25 april 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
M. Oortman
B. Aarsen en T. Reuling 		
		 Cantare per Dio
Oswalduskoor
Latijns				Gregoriaanskoor
				
Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag 30 april				
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding
Zaterdag 1 en
zondag 2 mei

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
Mariaviering		
Eucharistieviering
Communieviering
H. Hendriksen
G. Hendriksen
B. Aarsen en T. Reuling G. Hendriksen
Pancratiuskoor
One More Voice		
Cantare per Dio
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
				
Zaterdag 8 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 9 mei
Mariaviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
T. Reuling
M. Oortman
T. Reuling
M. Oortman
Pancratiuskoor
Antonius van
Cantare per Dio
Dameskoor Martinus
		 Paduakoor
				
Donderdag 13 mei Donderdag 10:00 uur
Eucharistieviering
Hemelvaart
Pastoraal team
Gabriëlkoor
Zaterdag 15 en
zondag 16 mei

Zaterdag 19:00 uur			Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Mariavierinng
M. Oortman en			L. Feijen
M. Oortman en
M. Oortman en
T. Reuling
T. Reuling
T. Reuling
Oswalduskoor
Middenkoor 			
LatijnsAntonius van
Nieuw Wehl			
Gregoriaanskoor
Paduakoor
				
Zaterdag 22 en
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 23 mei
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Pinksteren
M. Oortman
H. Hendriksen
M. Oortman
B. Aarsen en T. Reuling M. Oortman
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
Oswalduskoor
Different Generations Martinuskoor
		 			 Beek/Loerbeek
			
Maandag 09:30 uur
Maandag 24 mei				
2e Pinksterdag
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

Bijzondere vieringen

Let op: onder voorbehoud van maatregelen rondom corona! - Kijk op www.parochiegabriel.nl en in de h-a-h kranten voor het meest actuele rooster

St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk

St. Martinuskerk

Didam

Beek

Donderdag 27 mei

Donderdag 19:00 uur
Mariaviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Zaterdag 29 en
zondag 30 mei
Hoogfeest Heilige
Drie-eenheid

Zaterdag 19:00 uur			
Eucharistieviering			
M. Oortman en			
T. Reuling 			
Pancratiuskoor			
		 		

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
LatijnsGregoriaanskoor

Vrijdag 4 juni

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische aanbidding

Bijzondere vieringen

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

Zaterdag 5 en				
Zondag 10:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 6 juni
Eucharistievierinng
Eucharistievierinng
Sacramentsdag
Sacramentsprocessie M. Oortman
Pastoraal team
One More Voice
Cantare per Dio

Vrijwilligers

Werken ten dienste van anderen

De vrijwilliger: gaven en talenten delen
Wij streven ernaar de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving,
vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven. Wat we zeker willen uitstralen, is, dat we een grote
groep vrijwilligers zijn die hun gaven en talenten laten zien binnen de parochie Gabriël.
onderwijs. Sinds de herfstvakantie vorig jaar zijn we
met de school De Ziep in Didam een samenwerking
aangegaan om de leerlingen van die school een
stageplek te geven. Dit houdt in dat de leerlingen
schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Deze school
geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van
12 tot 18-20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Deze leerlingen krijgen onder leiding
van de leraar van de school de kans om te proeven aan
het werken op een andere plek.
De Commissie Vrijwilligersbeleid heeft voor dit jaar
zich tot doel gesteld breder zichtbaar te zijn voor alle
vrijwilligers en hier samen met het bestuur en pastoresteam aan te werken. Nu zult u denken, wie zitten er
nou allemaal in die Commissie Vrijwilligersbeleid? In
de volgende De Gabriël zal ik daar meer aandacht aan
besteden om die mensen zichtbaar te maken.
Inmiddels zitten we alweer in de derde maand van
het nieuwe jaar. Corona houdt ons nog steeds bezig.
We kijken er naar uit om weer grote bijeenkomsten
te kunnen organiseren, zoals vrijwilligersfeesten en
andere bijeenkomsten om elkaar parochiebreed weer
te kunnen ontmoeten. In kleine groepen wordt kennis
gemaakt met onze nieuwe pastoor, Marc Oortman. Dit
heeft tijd nodig, we zijn en blijven voorzichtig en toch
zijn we niet bang om te kijken wat we al wel kunnen.
Ik heb eerder in De Gabriël geschreven dat we in Didam
een traject gestart zijn met leerlingen van het bijzonder

De ervaring is heel positief. Het was dan ook jammer
dat na de Kerstvakantie de leerlingen niet konden
komen om hun stage af te ronden vanwege de 2e
coronagolf waardoor de scholen dicht zaten. Dit zal
alsnog gebeuren nu de scholen weer gedeeltelijk open
zijn. Er is weer contact met de school zodat een nieuwe
groep leerlingen hun stage kunnen volgen. De schoonmaakwerkzaamheden worden verricht in het parochiecentrum en we breiden dit uit naar het kerkgebouw,
zodat leerlingen de gehele dag op één plek zijn. Dit
traject is geen vervanging van onze vrijwilligers die het
parochiecentrum en kerk elke maand schoon maken,
maar een ondersteuning. De samenwerking is goed en
door middel van een logboek houden we elkaar op de
hoogte van werkzaamheden en alles wat er zo gebeurd.
Beste mensen, blijf gezond en hou nog even vol. Samen
kunnen we dat!
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken
De Gabriël • Nr. 2 - 2021

11

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.
Nieuw bestuurslid
Nadat Augustine van Ree haar bestuurstaken had neergelegd, heeft Dorothé Vermeeren zich verdiept in de portefeuille Communicatie binnen het bestuur. Wij zijn dan ook
zeer verheugd, dat zij tot het bestuur zal toetreden om de
taken van deze portefeuille op zich te nemen. Dorothé zal
zichzelf binnenkort via De Gabriël aan u voorstellen.

Binnenkort zal worden onderzocht of dit ook met kosters
mogelijk is, zodat we in geval van bijv. ziekte een beroep
kunnen doen op een koster uit een andere geloofskern.
Wij realiseren ons dat dit met de functie van koster meer
kennis vraagt van onder andere de gebruiken in een
geloofskern enz. Nader onderzoek zal daarom uit moeten
wijzen of dit realiseerbaar is.

Privacyverklaring / AVG
Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is door het bisdom een model-privacyverklaring
voor parochies beschikbaar gesteld. Dit model is in januari
2021 herzien met het oog op het streamen van kerkelijke
vieringen. Met deze model-privacyverklaring heeft de
parochie een goed instrument in handen om mensen te
informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en
waarom dit gebeurt.

Verlichting ten behoeve van livestream
Met het gebruik van de nieuwe apparatuur voor de
livestream ontstond de behoefte aan aanvullende verlichting. Het bestuur heeft daarom besloten te investeren in
extra verlichting.

Renovatie uurwerk toren Zeddam
In de loop van dit jaar zal het uurwerk van de toren van de
kerk in Zeddam worden gerenoveerd. Het uurwerk zal worden voorzien van led-verlichting. Tevens zullen de wijzers
en alles daar omheen wat daarvoor in aanmerking komt
opnieuw worden verguld.
Grondbezit parochie
In de afgelopen maanden heeft de parochie enkele stukken
grond verkocht, maar ook weer elders grond aangekocht.
Het bestuur wil de grondportefeuille verder uitbreiden
als zich een goede gelegenheid daartoe aandient, omdat
aankopen van grond een waardevaste investering is.
Altaar, hoofdaltaar en bidstoel Kilder
Zoals u wellicht al heeft gezien tijdens de livestream van
de vieringen in Didam, is het altaar van Kilder overgebracht
naar de Mariakerk in Didam. Ook het hoofdaltaar zal,
nadat het is gerenoveerd, een plek krijgen in de Mariakerk.
Momenteel wordt van een bidstoel uit Kilder een ambo
gemaakt. In de volgende De Gabriël zullen wij hierover een
artikel plaatsen.
Corona werkgroep
De corona werkgroep buigt zich nog regelmatig over te
nemen maatregelen om de veiligheid van de parochianen
te waarborgen. Nadat vanaf begin december de vieringen
niet meer toegankelijk waren voor parochianen, heeft het
bestuur besloten dat met ingang van 18 februari jongstleden maximaal 30 parochianen de vieringen kunnen bijwonen. U dient zich daarvoor aan te melden bij het secretariaat van de geloofskern waar u de viering wilt bijwonen. De
openingstijden van de secretariaten staan vermeld in het
Montferland Journaal, Doetinchem Vizier en op de website.
Wij verzoeken u, ook met geringe klachten, af te zien van
het bijwonen van een viering.
Inzetbaarheid kosters
De lectoren binnen onze parochie worden ook ingezet in
andere dan de eigen geloofskern. Dit biedt veel voordelen.
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Vastenactie
Dit jaar zamelt onze parochie geld in voor verbetering van
de zorg aan gehandicapten in Vietnam. Pastoor Thanh van
onze buurtparochie Zevenaar en zijn zus in Vietnam zijn
nauw bij dit project betrokken. U heeft in de vorige De
Gabriël reeds over dit project kunnen lezen. Graag brengen
wij het nogmaals onder uw aandacht.
Actie Kerkbalans
In de De Gabriël van januari is traditiegetrouw ruim aandacht besteed aan de Actie Kerkbalans, met dit jaar het
thema ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’. Pastoor
Oortman heeft ons in het pastoraal woord gewezen op de
waarde van de Actie Kerkbalans voor onze parochie. Met
uw bijdrage kunnen wij ons blijven inspannen om samen
parochie te kunnen zijn en de kerk een plek van verbinding
te laten zijn, al dan niet via het internet. Inmiddels heeft het
bestuur een eerste beeld van de opbrengst van de Actie
Kerkbalans. Wij zullen u steeds aan de hand van een thermometer in De Gabriël op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wij danken iedereen die een bijdrage heeft
toegezegd of al heeft overgemaakt. Mocht u uw bijdrage
nog niet hebben overgemaakt of toegezegd, dan zouden
wij het zeer op prijs stellen als u dit alsnog zou willen doen.
Nu door de maatregelen rondom corona de inkomsten van
de collecte veel lager zijn dan onder normale omstandigheden, is de Actie Kerkbalans voor onze parochie een nog
belangrijkere bron van inkomsten. Het bestuur dankt u bij
voorbaat voor uw bijdrage.
Voorbereidingen sacramenten
Door de beperkingen in verband met het coronavirus
kunnen de voorbereidingen voor de sacramenten zoals
Eerste Heilige Communie, doop en huwelijk niet op de
normale wijze plaatsvinden. De verschillende werkgroepen
zoeken echter steeds naar mogelijkheden om voorbereidingen toch plaats te laten vinden. De ouders van de kinderen die zich dit jaar voorbereiden op de EHC zijn hierover
inmiddels geïnformeerd. Aan de hand van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen de werkgroepen de
voorbereidingen daaraan aanpassen. Wij vragen daarvoor
uw begrip.
Bestuur parochie H. Gabriël

V

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Na Aswoensdag zijn we weer begonnen met het toelaten
van parochianen tijdens de vieringen. Daar zijn wij als
pastores blij mee. Het is gewoon anders voorgaan als je
mensen tegenover je hebt. Dat neemt echter niet weg, de
ervaring leert dat inmiddels, dat de zorgvuldige naleving
van de coronamaatregelen noodzakelijk is.
Als pastores proberen wij, zo goed en zo kwaad als het
gaat, ons werk te doen. We zijn beschikbaar voor huisbezoek, de bediening van de ziekenzalving en de ziekenzegen. Het is daarbij wel van belang om de coronamaatregelen in acht te nemen. Overleg is dus noodzakelijk. Indien er
behoefte is om het Sacrament van Boete en Verzoening te
ontvangen, de biecht, dan kunt u ook contact opnemen.
We proberen ‘maatwerk’ te leveren!
Ondertussen zien wij ook, net als velen van u, naar een
verdere versoepeling van de maatregelen. De onzekerheid

maakt het plannen van activiteiten moeilijk. Je weet niet
hoe het over twee weken zal zijn, laat staan of je een schuttersmis kunt gaan plannen of een processie. Lange termijnplanning is dus onder de huidige omstandigheden niet te
doen. Tot onze spijt zal het dus zo zijn, dat er in het rooster
soms dingen kunnen veranderen. Hou daarom het Montferland Journaal goed in de gaten, maar ook de website
van de parochie.
Er is echter hoop! Het wordt anders, er is een andere tijd in
aantocht! Dat is ons geloof: je niet laten gijzelen door dat
wat geweest is, maar vooruit zien! Er is altijd het ochtendgloren van een nieuwe morgen. Zalig Pasen!
Uw pastores
Diaken Theo Reuling en pastoor Oortman

Gabriël actueel

Uitvaarten in coronatijd
Al meer dan een jaar bepaalt het Covid19-virus met alle
bijbehorende maatregelen het leven in onze wereld. Ook
als kerken hebben we daar nadrukkelijk mee te maken
en hebben onze kerken en vieringen coronaproof gemaakt. We kunnen stellen dat we in staat zijn om op een
veilige manier samen te komen om te vieren. Bekende
voorwaarden hierbij zijn: thuisblijven bij klachten, handen ontsmetten, afstand houden en mondkapje dragen.
Rond uitvaarten bereiken ons vragen over wat wel of
niet kan in de kerk in deze coronatijd. In principe zijn
uitvaartondernemers daarvan volledig op de hoogte.
Het komt neer op maximaal 50 aanwezigen in de
kerk, afgezien van het bedienend personeel zoals
voorgang(st)er, koor, koster en acolieten. Een koor uit
de parochie kan aanwezig zijn om de zang te verzorgen,
ook al is het aantal zangers door de coronamaatregelen
beperkt. Van alle aanwezigen wordt gevraagd om zich
aan de voorwaarden te houden.

Onder de huidige omstandigheden wordt bij een uitvaartviering geen communie uitgereikt aan de aanwezigen. Daarom zal de viering meestal een gebedsviering
zijn, ook al blijft een eucharistieviering zonder uitreiking
van communie mogelijk als een priester voorgaat. Inbreng door nabestaanden aan de viering met woord en
daad blijft als vanouds mogelijk.
Een opvallende verandering is de collecte. Het doorgeven
van een mandje is onder de huidige omstandigheden
niet mogelijk. Bij het binnenkomen of het verlaten van de
kerk zal men achterin de kerk de collectemandjes vinden.
Hier kan een bijdrage gegeven worden die onder andere
wordt besteed voor gebedsintenties voor de overledene.
Ook in de kerken die aan de eredienst zijn onttrokken
kunnen op deze wijze nog kerkelijke uitvaarten plaatsvinden als het gebouw er zich nog voor leent. Deze uitvaartvieringen zijn altijd in de vorm van gebedsdiensten.
Diaken Theo Reuling ofs
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Pelgrimage

Lourdes 2021
Als de omstandigheden het toelaten hopen we dit najaar weer op bedevaart naar Lourdes te gaan. Onze parochiereis is dit jaar gepland van 1 tot 6 oktober. De reis
zal weer op zelfde manier verlopen als in de afgelopen
jaren. We rijden met de bus naar Maastricht en vliegen
daarna naar Tarbes. Daarna nog 20 minuten met de bus
en we zijn weer in Lourdes. Op de plek waar we willen
zijn. Bij de grot, waar Maria aan Bernadette is verschenen. We verblijven in hotel St.George’s, waar we hele
goede ervaringen mee hebben. Dit hotel is op loopafstand van het heiligdom. Heb je interesse om mee te
gaan? Meld je dan aan! De inschrijvingen worden pas

gedaan na 1 april, als we
weten of de reis door kan
gaan. Ook als je zorg nodig
hebt in Lourdes kun je mee.
Ben je minder goed ter
been dan is er een rolstoel
beschikbaar. Heb je veel zorg nodig dan kun je gebruik
maken van het zorghotel. Daar is een arts aanwezig
maar ook verpleegkundigen die de nodige zorg kunnen
bieden. Informatie en aanmelding kan via lourdes@
parochiegabriel.nl en bij Riet Visser via 06 - 537 69 840
of Wilma Beursken via 06 - 203 59 523.

Banneux 2021 - Geannuleerd
Het bestuur van Regio Gelderland
Oost van Bisdom Utrecht heeft
bericht gehad van het diocesane
bestuur over de bedevaart naar Banneux van 4 t/m 9 juni 2021. Helaas
heeft het diocesane bestuur moeten
besluiten om ook deze bedevaart af te moeten zeggen.
Dit alles nog steeds door de geldende maatregelen
zowel in Nederland als in België. Het bestuur is van mening dat de gezondheid en veiligheid van u als pelgrim
voorop staat en wil hier dan ook geen risico mee nemen
hoe graag iedereen ook naar Banneux zou willen. Rector
Palm van Banneux heeft ook aangegeven ons graag in
goede gezondheid te willen ontvangen maar dat het
voor nu niet verstandig is. Wij hopen dat de bedevaart
in oktober 2021 wel door kan gaan. Wij zullen hier te
zijner tijd bericht over doen via De Gabriël.

Tevens hebben wij als organisator van de tweedaagse
bedevaart naar Banneux besloten om ook de tweedaagse van dit jaar van 28-29 augustus niet door te laten
gaan. Wij vinden het erg jammer, maar de organisatie
voor deze bedevaart zal al moeten starten en doordat
wij niet weten wat de regels tegen die tijd zijn willen
wij het risico niet lopen om alles op het laatste moment
toch nog af te moeten zeggen. Ook wij zijn van mening
dat de gezondheid en veiligheid van de deelnemers
aan deze bedevaart het belangrijkste is en daar willen
wij geen risico mee nemen. In de hoop dat iedereen
gezond is en blijft zodat we volgend jaar weer veilig en
gezond naar Banneux kunnen om daar weer de Maagd
der Armen te ontmoeten.
Namens het bestuur van Regio Gelderland Oost
Audrey van der Heijden

Vastenactie 2021
Oók dit jaar in het teken van gehandicapten in Vietnam
Tijdens de Vastenperiode vorig 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. 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 vrouwen en
meisjes, met verschillende handicaps, verblijven. 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.

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. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
MOV parochie H. Gabriël
SCAN DE QR CODE VOOR
MÉÉR INFORMATIE!

Steun het werk van de Zusters
Uw bijdrage aan het verbeteren van de gehandicapten-
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2021: Jaar van St. Jozef, jaar van / voor onze gezinnen

Jaar van de samenleving
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef. Hij maakte dit dinsdag 8 december 2020
bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Op die dag was het precies 150 jaar geleden dat
paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Het bijzondere Jozefjaar
is dinsdag 8 december direct van start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief Patris Corde
(‘Met een Vaderhart’) en het jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus
Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar
extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef
als patroonheilige van de arbeiders. Op 27 december, de dag waarop de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de
Heilige Familie viert, kondigde Paus Franciscus een Jaar van het Gezin af, dat van 19 maart 2021 tot 22 juni 2022
gehouden wordt.
We kennen Jozef amper,
het beeld dat we van
hem hebben komt uit de
kerststal. De oude man,
grijze baard, eerbiedig
kijkend naar Jezus in de
voerbak. In een paar verhalen rond de geboorte en de
opgroeiende Jezus krijgen
we een ander beeld van de
‘voedstervader’ Jozef. “Het was
een rechtschapen man”, zegt
Lukas ons. Hij wilde Maria niet
in opspraak brengen, dus voor
dat er gekletst zou worden, dan
er maar vandoor. Wat zal die man
in gewetensconflict gezeten hebben! Bidden en prakkiseren. Een
man met Godsvertrouwen, want hij stond open voor
de Geest van God. In een droom krijgt hij door wat hij
moet doen.

mijn leven, mijn levensopdracht, is anders. Midden in
de samenleving wil ik mij het voorbeeld van Jozef eigen
maken. Want in de samenleving van nu zoeken talloze
mensen naar begrip en geborgenheid, naar een luisterend oor misschien. Ja, ik zou willen dat mensen niet
alleen praten en klagen over wat niet kan, maar juist
mogelijkheden zoeken om volop te leven.
Als ik dan om me heen kijk en hoor wat er in de samenleving en in de gezinnen gaande is, kan ik niet anders
dan even aan Jozef denken. Hij is de rechtschapen man,
met beide benen op de grond en hij is er op momenten
dat hij er zijn moet. Dan wens je dat in elk gezin, in elke
samenlevingsvorm, iets van wat Jozef bezielt voelbaar
mag zijn. Dat mensen de moeite en de tijd nemen om
te denken, zich te laten inspireren om de juiste stappen te zetten. Wellicht is het voorbeeld dat Jozef in het
beeld laat zien aanleiding voor ons om eens even niet
te spreken, maar al is het maar in gedachten, de arm
om een ander heen te slaan en juist samen de weg naar
de toekomst te gaan.

Het kind is nog maar net geboren, de eerste visite net
weg uit Bethlehem, of Jozef krijgt opnieuw een droom.
Een droom met een boodschap, een advies. Een boodschap die er niet om loog. ‘Ga met je Kind en zijn moeder en breng hen in Egypte in veiligheid’. Want Herodus
bezint zich op het leven en voelt zich bedreigd, is bang
zijn macht te verliezen. Jaren later als het gezin uit Nazareth naar Jeruzalem is gereisd voor Pesach en als ‘zijn’
Jezus zoek is weten hij en Maria zich geen raad. Gelukkig vinden ze hem terug in de tempel. Het antwoord
van Jezus doet mij achter de oren krabben: “Wisten
jullie niet dat Ik bij de zaak van Mijn Vader moest zijn?”
Jozef zegt niets, neemt in mijn beeld Jezus bij de arm
en gaat samen met hem en Maria naar Nazareth terug.
Jozef die zijn arm om Jezus heenslaat en hem het leven
leert. Die gedachte heb ik als ik naar het beeld van
Jozef kijk. Ik zie het beeld dagelijks, want in mijn kamer
staat een moderne uitvoering. De trotse vader die zijn
kind de weg wijst!
Ik zou elk opgroeiend kind, elke puber zo’n vader gunnen, en eerlijk gezegd zou ik zo’n vader willen zijn. Maar

Wie een leidsman zoekt op de weg naar het
inwendig gebed en het inwendige leven, moet de
heilige Jozef als leider nemen. Hij zal in korte tijd
zijn doel bereiken. (H. Theresia van Avila)
Pastor Ben Aarsen
De Gabriël • Nr. 2 - 2021
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Kind en liturgie

Voorbereiding eerste communie
Corona trekt ook dit jaar een wissel op de voorbereiding van kinderen op de eerste communie. Na de eerste twee
bijeenkomsten in november en december is de voorbereiding stilgelegd door de lock-down. In februari hebben de
werkgroep en het pastoraal team nagedacht over het vervolg, want de planning kwam hierdoor behoorlijk overhoop
te liggen.
dat ze de voorbereiding een jaar willen opschuiven. Een
aantal communicanten schuift nu door naar volgend
jaar en daarom bestaat de groep nu nog uit 31 communicanten.

Gekozen is om met digitale bijeenkomsten te starten,
in verband met de groepsgrootte, het aantal begeleidende ouders en de groepsruimte. Vrijwel alle kinderen
zijn vertrouwd met deze digitale bijeenkomsten, omdat
ook de scholen op deze wijze gewerkt hebben. Daarbij
is wel aan de ouders de vraag gesteld of ze met hun
kind deze manier van voorbereiding willen volgen of

NIEUW!

Op 7 maart is de eerste digitale bijeenkomst geweest.
Hierin hebben we het kruisteken besproken, wat zeg je
als je een kruisteken maakt en welke beweging maak je.
Ook hebben we geluisterd naar het verhaal: De naam
van God. Op 28 maart gaan we het hebben over de
Goede Week. Op zaterdag 3 april, Paaszaterdag, hopen
we de Vuur-Water-Lichtviering te kunnen vieren met
alle kinderen samen. De viering van de eerste communie is onder voorbehoud gepland voor eind juni.
Werkgroep eerste heilige communie

Kinderpagina in De Gabriël

Vanaf deze uitgave van De Gabriël vindt u elke keer een zogenaamde kinderpagina. Deze pagina wordt ons aangeboden door RK Kids.nl, een initiatief van Stichting Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. Elke keer wordt er
een nieuwe thematische pagina geplaatst aan de hand van een evangelielezing, een kerkelijke feestdag, de tijd van
het jaar, een heilige of een algemeen religieus thema. De pagina bestaat meestal uit een tekst en een kleurplaat. Ook
zijn er links opgenomen naar filmpjes op internet.
Deze keer staat de kinderpagina in het teken van Pasen. We hopen dat u het leuk vindt om samen met uw kind(eren)
op deze manier stil te staan bij kerkelijke thema’s.

Jongerengroep Impulz

Nieuwjaarsborrel 2021 Impulz
Zaterdag 16 januari heeft Impulz zijn jaarlijkse nieuwjaarsborrel gehad. Uiteraard konden we niet fysiek bij
elkaar komen en dus hebben wij elkaar online ontmoet
waarbij ook pastoor Oortman is aangesloten. Nadat
de jongeren zich hadden voorgesteld, heeft pastoor
Oortman zich even voorgesteld en meer verteld over
de weg van zijn roeping. Een weg die niet vanzelfsprekend is in deze tijd en daarom mooi om te horen hoe de
pastoor die weg is gegaan. Aansluitend heeft de pastoor ons ook nog aan het denken gezet met de vraag
wat het geloof voor ons betekent. Een vraag die niet
vanzelfsprekend is, laat staan dat je het makkelijk onder
woorden kunt brengen. Verder is er gesproken over hoe
het met iedereen gaat in deze bijzondere tijd. Uit de
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verschillende verhalen is naar voren gekomen dat het
fysiek bij elkaar komen van essentieel belang is om het
geloof levendig te houden.
Met de nieuwe pastoor zijn er ook weer nieuwe ideeën
voor het nieuwe jaar bedacht, waarbij we op de steun
van de pastoor en zijn pastorie in ’s-Heerenberg kunnen
rekenen.
We hopen dit jaar weer snel fysiek bij elkaar te kunnen
komen om samen een gemeenschap te kunnen vormen en andere activiteiten te ondernemen.
Lubbert Tilma

NIEUW!

Evangelie - De Emmausgangers

Een paar van ons zijn naar het graf gegaan

Evangelie van Lucas 24, 13-35

en inderdaad het was leeg, maar Jezus zagen
ze niet.” Dan zegt Jezus tegen hen: 'Jullie

Twee van de leerlingen van Jezus zijn op weg

denken niet na geloven jullie dan niet wat de

naar een dorp, dat Emmaüs heet. Zij praten

profeten vroeger al gezegd hebben! Moest

over alles wat is gebeurd met Jezus. Terwijl

de Messias niet eerst lijden om in zijn glorie

zij zo aan het praten zijn komt Jezus zelf

binnen te gaan?' Dan begint Jezus hen de

naar hen toe en loopt met hen mee. Maar ze

verhalen van de Bijbel uit te leggen. Zo

herkennen hem niet. Hij vraagt hun: 'Waar

komen ze bij het dorp Emmaüs, maar Jezus

praten jullie over?' Met een verdrietig gezicht

doet alsof Hij verder moet gaan. Ze vragen:

antwoorden ze: “Weet u dan niet wat er is

'Blijf bij ons, want het wordt al avond en de

gebeurd in Jeruzalem?” Hij vraagt hun: 'Wat

dag loopt ten einde.' Dan gaat hij binnen om

dan?' Ze antwoorden hem: 'Ze hebben Jezus

bij hen te blijven. ls ze aan tafel liggen,

aan het kruis geslagen. En wij hoopten nog

neemt Hij het brood, spreekt de zegen uit,

wel dat Hij degene zou zijn die Israël ging

breekt het en reikt het hun toe. Dan gaan hun

verlossen! Maar het is nu al drie dagen

ogen open en zij herkennen Hem, maar Hij

geleden dat dit is gebeurd. Een paar

verdwijnt uit hun gezicht. Ze zeggen tegen

vrouwen die we kennen

elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons, terwijl

hebben ons in de war

Hij onderweg met ons sprak en ons de Bijbel

gebracht ze waren

uitlegde?' Ze staan onmiddellijk op en keren

in de vroegte naar
het graf geweest,
maar ze hadden zijn
gevonden en ze kwamen
dat zij ook nog engelen

ons zeggen,
hadden
Jezus

andere leerlingen samen. Zij zeggen: 'De
Heer is echt verrezen, Hij is aan imon
verschenen.' En zij vertelden wat er onderweg
was

gebeurd en hoe zij Hem herkenden aan

het breken van het brood.

sgnisselB eltti .tfar

gezien die zeiden dat

lichaam niet

naar Jeruzalem terug. Daar vinden ze de

weer leeft.

: se i ta r t su l l I 0 MdM ln .ne ke rpnegaH : t s ke T
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Nieuws uit de geloofskernen
Beek
Overleden
5 januari

Johanna van Utrecht- Bod

86 jaar

Didam

Nog geen deelnemer van actie kerkbalans of wilt
u uw bijdrage een beetje verhogen? Het kan nog
hoor het hele jaar door. Nieuwe deelnemers zijn
van harte welkom.
Budgethouder en werkgroep kerkbalans
Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap

Gedoopt
27 februari

Haico en Silko Gies

Overleden
5 januari
6 januari
11 januari
20 januari
12 februari
21 februari

Marietje Berendsen-Klaassen
Gradje Teunissen-Koenders
Jo Roelofs-Gerrits
Tijs Straatsma
Annie Bleumer-de Reus
Annie Kok

86 jaar
89 jaar
90 jaar
87 jaar
80 jaar
85 jaar

’s-Heerenberg
Overleden
1 december
Diny Steinvoort-Hartjes
90 jaar
5 december
Ria Hageman-Marcelis
85 jaar
18 december Rien Buckens
66 jaar
1 januari
Mientje Berendsen-Voortjes 92 jaar
7 januari
Jet Gerritsen-van Utrecht
86 jaar
13 januari
Harrie Tomassen
82 jaar
28 januari
Jan Ebbing
86 jaar
12 februari
Wim Wensink
86 jaar
24 februari
Henny Ruikes-Verhoeven
78 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus
Actie Kerkbalans 2021 in geloofsgemeenschap
Emmaus-Pancratius
Op de eerste plaats willen we graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode voor de
Actie Kerkbalans 2021. Bijzonder fijn was het, dat spontaan hulp werd geboden ook door jongeren, waardoor
de benodigde tijd voor de voorbereidende werkzaamheden van de actie beperkt bleef. Vele handen maken
licht werk! Heel hartelijk dank daarvoor allemaal.
De terugontvangen antwoordformulieren zijn verwerkt.
Onze welgemeende dank daarvoor, omdat dit jaar deze,
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vanwege corona, niet bij u is opgehaald. Wanneer u het
antwoordformulier nog niet heeft ingeleverd, dan kan
dit vanzelfsprekend ook nu nog. Als u de laatste jaren
telkens een bijdrage heeft overgemaakt en nu geen
antwoordformulier heeft teruggestuurd, hebben we
aangenomen, dat we ook dit jaar mogen rekenen op
uw bijdrage. Hierdoor is de totaalstand € 40.200,- aan
toezeggingen. Het is fijn, dat er meerdere nieuwe deelnemers aan actie Kerkbalans zijn dit jaar. Ook hebben
vele parochianen hun toegezegde bijdrage verhoogd
dit jaar. Het bedrag aan toezeggingen is nagenoeg het
zelfde gebleven als in het jaar 2020. Per 1 maart 2021
bedragen de ontvangsten € 11.697,-

Wie zijn er jarig
“De maat van ons leven is zeventig jaar, of,
als we heel sterk zijn, tachtig.” (Psalm 90, 10)
Hier zijn ze dan... de namen van de 80-plussers van de
geloofskern Emmaus-Pancratius, die in de periode van
zaterdag 4 april 2021 tot en met vrijdag 19 juni 2021
hun verjaardag hopen te vieren:
MI. Kok - 97
T. Bongers-Meijer - 95
G. Wesselkamp-Martin - 93
W. Eskens - 91
J. Wissink-te Booij - 90
S. Heitkamp-Neijenhuis - 89
L. Marissink - 89
J. Migchelbrink - 89
G. Wennekes-te Boekhorst - 89
H. Giezenaar-Menting - 88
M. Migchelbrink-Jansen - 88
A. van Bree - 88
J. Wennekes - 88
W. Bulten- Hoog Stoevenbelt - 87
G. Tousain - 87
J. van Rossum-van den Bosch - 87
L. Pel-Bolhuis - 87
J. Lörx - 87
A. Jeunink-Heupink - 87
G. Heijltjes - 86
A. Wellink-Janssen - 86
G. Te Winkel - 86
E. Petig - 86
J. Angenent - 85
C. Boerboom Janssen - 85
B. Giezenaar - 83
L. Sturrus - 83
E. Voortjes-Heuveling - 83
J. Baars-Linnenbank - 83
M. Meurs-Baars - 82
A. Evers - 81
A. Brugman- 81
W. Ruikes-Ebbing - 81
W. Ruikes-Hakfoort - 81
M. Kuiper - 81

G. Vrieze - 83
H. Wynands-Engels - 83
W. van Baarsel - 83
A. Bonnes-Neijenhuis -83
A. Smeenk-Ebbing - 83
T. Smeenk - 83
W. Hoedemaker - 83
J. Winters-Scholten - 83
J. Rozijn-Zenhorst - 83
J. van Hal - 83
J. Thomassen - 83
W. Keurentjes - 83
J. Kniest-Peters - 83
G. Varwyk - 83
A. Hakfoort - 83
J. Evers-Reessink - 82
G. Bos - 82
A. Wensing - 82
W. Nieling- 82
C. Wanders-Moellenkamp - 82
A. Hulst - 82
T. Toonen-Meijer - 82
W. Wennekes - 82
H. Buiting - 82
A. Neijenhuis - 82
H. Welling - 82
M. Bruins - 82
J. Heuveling- 82
F. van der Wal-Egbers - 82
M. Huisman-Meijer - 82
A. van Halteren - 82
H. Visser- 81
H. Keurentjes - 81
W. Kersten-Arts – 81
M. Vreeburg-de Bruijn – 81

H. de Bruin - 81
M. Vreeburg-de Bruijn - 81
H. van Beersum - 81
B. Ebbing-Verheij - 81
G. Jansen-Kniest - 81

B. van Os – 80
M. Welling-Roes – 80
J. du Plessis – 80
E. van Beersum-Vedder – 80
B. van Brandenburg – 80
W. Keurntjes - 80

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

Nieuw-Dijk
Overleden
14 november Truus Lenderink
86 jaar
18 januari
Teun Polman
91 jaar
31 januari
Tonnie Berendsen-Strikkeling 81 jaar

Stokkum
Kilder

Overleden
23 december
1 januari

Overleden
29 januari
24 februari

Riek Smeenk-Krüs
Diny Amting-Visser

89 jaar
90 jaar

Afscheidsvieringen in Kilder
Na het onttrekken aan de eredienst van de kerk in
Kilder zijn er nog wel afscheidsdiensten geweest vanuit
deze kerk. Inmiddels is de situatie veranderd; de kerk is
verkocht, het hoofdaltaar en celebratiealtaar zijn verplaatst naar de Mariakerk in Didam en het gemengde
koor in Kilder heeft eind vorig jaar aangegeven niet
meer beschikbaar te zijn als koor voor afscheidsdiensten. Zoals vorig jaar gemeld, blijven de volgende
vieringen in Kilder mogelijk
1. Avondwake
2. Afscheidsvieringen
3. Allerzielenviering
Het bestuur van het Kelrehuus heeft aangegeven, in
principe, medewerking te willen verlenen aan het laten
plaatsvinden van deze vieringen in het Kelrehuus. Uiteraard zal het gebouw op het gewenste moment beschikbaar moeten zijn. Voor informatie hierover kan contact
opgenomen met de agendabeheerder, Roy Loef, tel. nr.
0314 - 680 519. U kunt met hem ook afspraken maken
over evt. verdere wensen, zoals bloemversiering, koffie
etc. Bovendien zullen vrijwilligers uit Kilder aanwezig
moeten zijn om ondersteuning te verlenen. Voor de
beschikbaarheid van een pastor of vrijwilliger van
de uitvaartgroep om de dienst te leiden, kunt u of de
uitvaartonderneming contact opnemen met de uitvaartwacht, tel. nr. 06 – 290 07 265. Wilt u toch liever
een dienst in een kerk, dan kunt u gebruik maken van
de andere kerken binnen de parochie.

Loil
Overleden
24 januari
20 februari

Betsie Mennings- Klaassen
Gerda Bolder-Rosendaal

81 jaar
88 jaar

Engelien Overgoor-Hoedemaker 85 jaar
Mientje Berendsen-Voortjes 91 jaar

Wehl
Overleden
6 januari
7 januari
13 januari
2 maart

Hennie Kraaijevanger-Volman
Tonny Koning-Schaapveld
Thea Beerten-Roelofs
Doortje Hoksbergen-Jansen

89 jaar
74 jaar
88 jaar
83 jaar

Zeddam
Overleden
2 januari
6 januari
17 januari
19 februari

Jan Weijers
Johan Mulling
Doortje Derksen-Holleman
Gerda Keurentjes-Wassing

96 jaar
88 jaar
88 jaar
94 jaar

Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s
Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel
kleding op te kunnen halen voor het goede doel.
Deze keer is er gekozen
voor hulp aan de Democratische Republiek Congo voor
betere leeromstandigheden voor schoolkinderen. De
kledinginzameling zal plaats vinden op zaterdag 10
april 2021. We hopen dat u uw gebruikte kleding en
schoeisel komt inleveren. Dankzij uw gebruikte kleding
en schoeisel kunnen wij de schoolkinderen in Congo
helpen. Uw kunt kleding in gesloten plastic zakken
inleveren op zaterdag 10 april 2021 tussen 9.30 - 11.30
uur bij: Parochiecentrum St. Oswaldus
Bovendorpsstraat 3 Zeddam
De Gabriël • Nr. 2 - 2021
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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.: 06-826 83 971 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
Dorothé Vermeeren - 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

