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• Eerste Communievieringen
Zondag 27 juni 2021
Mariakerk Didam

Op de voorpagina: Op donderdag 13 mei konden we
voor het eerst sinds maart 2020 weer een Gabriëlmoment vieren: de Hemelvaartsviering in ’s-Heerenberg.
Helaas niet in de binnentuin van kasteel Huis Bergh,
maar de Pancratiuskerk was een prima alternatief. Hoewel de foto anders doet vermoeden, was de kerk optimaal gevuld met het op dat moment geldend aantal
maximale kerkbezoekers die er mochten worden toegelaten. Het was fijn om zo weer samen te kunnen vieren!

• Gabriëlbedevaart Kevelaer
Woensdag 18 augustus 2021
(de fietsers en wandelaars vertrekken op
dinsdag 17 augustus)
• Gabriëldag
Zondag 26 september 2021
10:00 uur Mariakerk Didam
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De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
24 augustus. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 30 juli. De redactie heeft
de vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan
te passen, in te korten of niet te plaatsen.
• Vormgeving en druk
Drukkerij Rozijn Repro BV, 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
Als je een voorwoord moet schrijven gaan je
gedachten in aanloop van dat schrijven over de
mogelijke inhoud daarvan. Je kijkt naar de inhoud
van de uitgave en in je hoofd ben je bezig met de
actualiteiten die er spelen in de parochie, in onze
leefomgeving, in de wereld. Zo schoten bij mij
vanochtend de drie V’s door het hoofd: Vrijheid,
Vieren en Vakantie. De eerste spreekt voor zich: we
vieren vandaag, de dag dat ik dit voorwoord schrijf,
in Nederland Bevrijdingsdag. Een dag bij uitstek
om stil te staan bij het woord vrijheid. Dat woord
omhelst voor mij veel; het is een veelomvattend
woord. Niet voor niets staat het menigmaal in onze
Grondwet genoemd.
Vrijheid vier je, en daarmee kom ik op de 2e V in
mijn gedachte. De V van vieren. Ook al een woord
dat op meerdere manieren kan worden uitgelegd.
We hebben veel om te vieren, ook al voelt dat
niet altijd zo. De sterkste gedachte bij het woord
heb ik op dit moment bij het vieren zoals wij dat
in onze kerken kennen. We zijn het blijven doen,
het vieren van de eucharistie. Soms alleen via de
livestream, soms met een enkeling in de kerk en op
dit moment kan het weer met zo’n 50 kerkgangers.
Wellicht herkent u zich in mijn gedachten dat het
best zoeken was en is. Hoe vind ik mijn weg in deze
vormen van vieren? Hoe krijg ik de beleving waar ik
mee verder kan? Dat het anders is, is een feit. Maar
ik ben er van overtuigd dat de mogelijkheden tot
vieren er altijd zullen blijven.
De laatste V is die van vakantie. Deze De Gabriël is
de laatste voor de vakantieperiode. Een vraagteken
hoe die er concreet uit zal gaan zien. Vakantie. Het
staat voor een periode waarin een pauze wordt
genomen van werk of studie om uit te rusten, te
reizen of voor recreatie. Ik gun het iedereen van
harte, zeker zij die al maanden op hun tenen lopen.
Vakantie Vieren. In Vrijheid!
Augustine van Ree

Nieuws uit de geloofskernen
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Gabriël actueel

Kerkbalans 2021
De stand van zaken

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 het tweede nummer van de De Gabriël hebben
wij u geïnformeerd over de eerste resultaten van de
actie Kerkbalans 2021. Op basis van de ontvangen
reacties in de eerste twee maanden van het jaar
kwamen we op toezeggingen voor in totaal € 138.000,-,
waarvan we inmiddels € 95.000,- hadden ontvangen.
We spraken de hoop uit dit jaar wel weer boven de €
200.000,- uit te komen.
Met de stand per 1 mei 2021 kunnen we dit streven
halen. Aan toezeggingen verwachten we nu € 217.500,te ontvangen waarvan nu al € 165.600,- is overgemaakt
of geïncasseerd. Het zou mooi zijn als we de opbrengst
van 2020 van € 251.150,- kunnen evenaren. Aan toezeggingen zitten we nu op 87% van de totale bijdragen van
2020.
Wilt u nog uw bijdrage toezeggen en overmaken of
doen incasseren? De parochie is u hiervoor zeer erkentelijk. De opbrengsten uit de actie Kerkbalans zijn van
essentieel belang voor het goed functioneren van onze
parochie. Zeker in deze tijd, is het verbindende aspect
van kerk-zijn heel hard nodig. Door de lock-down en
andere maatregelen hebben we allen wel op een of andere manier te maken met de gevolgen van het coronavirus, ook niet-financiële, zoals eenzaamheid, angst en
onzekerheid. Een goed functionerende kerk kan u steunen om die gevolgen verzachten. Steunt u uw kerk? U
kunt nog uw bijdrage toezeggen en overmaken of doen
incasseren. De parochie is u hiervoor zeer dankbaar.
Eric Kessen
Penningmeester

2021

kerkbalans.nl
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Ik zou wel eens willen weten…
Een vraag voor u, een vraag aan jou

H

oe bent u de afgelopen tijd doorgekomen? Was
het saai of duurden de dagen zo lang. Was u
veel alleen of…?

En misschien heeft het geloof bij u ook wel op een heel
laag pitje gestaan. Immers, je aanmelden om naar de
kerk toe te gaan, dat doe ik niet. En alle beperkingen,
wat moet ik ermee? Ik zoek het zelf wel even uit. Maar
nu is het anders, er kan weer meer en aan het aanmelden of opgeven als je ergens naar toe wilt, zijn we
meer en meer gewend of het hoeft zelfs al niet meer. En
eerlijk is eerlijk, als het uitkomt kijk ik naar de livestream
of de mis op TV, maar ook dat schiet er wel eens bij in.
Toch mis ik het, je spreekt elkaar niet meer, je verliest
elkaar uit het oog. En uit het oog, uit het hart of…….
De jonge kerk verloor elkaar ook. De leerlingen van
Jezus trokken de wereld in en verkondigden op hun
manier de leer. Zo kwamen er verschillen in opvattingen
en wisten ze van elkaar niet meer hoe te handelen. In
de Handelingen van de Apostelen lezen we dat ze van
tijd tot tijd naar Jeruzalem terug gingen om ervaringen
uit te wisselen en elkaar te spreken. Na die besprekingen kregen ze nieuwe energie om door te gaan en de
kerk verder op te bouwen.

Nu er weer het een en ander kan bekruipt mij het
gevoel dat we opnieuw moeten bouwen aan de kerk.
Nieuwe energie opdoen en verder gaan, maar hoe? Ik
denk dat we elkaar weer moeten
spreken en weer nieuwsgierig moeten zijn naar en in
elkaar. Misschien is het tijd om andere vragen te stellen. We durven het misschien niet, maar zou het geen
nieuwe perspectieven geven? Nee, we
hoeven de oude gewoontes en de leer en regels niet op
te geven. Maar nieuw licht op de mens naast ons geeft
misschien wel nieuwe of andere mogelijkheden.
Zal ik de vraag maar stellen:
“Wie is God voor u?”
En een volgende vaag zou kunnen zijn:
“En Jezus, is Hij in uw leven belangrijk?”
Ik hoop op antwoorden. Wie weet kunnen we op die
manier verder de kerk opbouwen, ook nu.
Pastor Ben Aarsen

Met de parochie H. Gabriël op pad

Passiespelen Tegelen
De Passiespelen in Tegelen gaan dit jaar door. Vorig jaar waren
we van plan om vanuit onze parochie een busreis daarnaartoe
te organiseren. Dat plan pakken we nu weer op.
Eén keer in de vijf jaar worden deze spelen opgevoerd. En elke
keer is het verhaal vanzelfsprekend weer hetzelfde, maar kiest
men voor een andere invalshoek en opzet. In Tegelen bereiden
ruim 300 passiespelers zich voor op de 21e editie van de Passiespelen. De première is op 3 juli en vervolgens
zullen tot 5 september er zo’n 35 voorstellingen opgevoerd worden. We hopen ‘ergens, op ’n zondag, in de
zomer’ plaatsen te kunnen reserveren. Verdere informatie volgt.
Hebt u belangstelling of wilt u zich sowieso al opgeven: dat kan. U kunt zich melden bij diaken Theo Reuling,
telefoon 0316 – 225 687 of e-mail t.reuling@parochiegabriel.nl. De kosten voor de busreis en entree zullen
rond de € 50,- per persoon liggen.
Diaken Theo Reuling ofs
PS: Zo’n reis lijkt me ook wel wat voor onze jongeren!
De Gabriël • Nr. 3 - 2021
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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:

Beelden

M

ensen houden van afbeeldingen. Wij lezen
verhalen over mensen die ons aanspreken,
maar wij zien ook graag de foto’s of films van
onze sterren, onze sporthelden en vooral onze ouders.
Kinderen en geliefden. Met een afbeelding heb je het
gevoel dat de afgebeelde enigszins bij je is.
Onzichtbare God
Ook het goddelijke willen wij graag bij ons hebben, en
daarom hebben mensen al sinds onheuglijke tijden
afbeeldingen van goden, engelen en heiligen gemaakt.
Maar dat is natuurlijk riskant. Want als je een beeld
van God maakt, denk je dat je Hem hebt en dat kan
niet. De God van de Bijbel heeft aan zijn volgelingen te
verstaan gegeven dat men van Hem geen beeld mocht
maken (Exodus 20, 4). Leven met een onzichtbare God
is moeilijk en daarom was het ook het eerste gebod dat
door Gods volk in de woestijn werd overtreden. Joden
en moslims maken tot op de dag van vandaag geen
beelden van heilige personen. Hun gebouwen kennen
alleen abstracte versieringen.
Beeldenbrekers
Katholieke en orthodoxe kerken kennen wel afbeeldingen, beelden van Christus, van zijn moeder Maria en van
de heiligen. In de Westerse traditie zijn dat vaak driedimensionale beelden, van hout of steen of metaal of
andere materialen, gemaakt en beschilderd volgens de
stijl van de tijd. De Oosterse kerken kennen de iconen,
tweedimensionale afbeeldingen, die volgens strikte

Pietà van Michelangelo
De Pietà van Michelangelo is een beroemd marmeren beeldhouwwerk van Michelangelo. De pietà
bevindt zich in een kapel aan de rechterkant van
het schip van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.
De afmetingen zijn 174 cm bij 195 cm.
De Franse kardinaal Jean Bilhères de Lagraulas
bestelde het beeld in 1498 bij de toen drieëntwintigjarige Michelangelo. Het werk was waarschijnlijk voor zijn graftombe in de Sint-Pietersbasiliek
bestemd maar kreeg al snel een eigen plaats in de
nieuwe basiliek. Het beeld geeft het moment weer
waarop Christus van het kruis gehaald is en op de
schoot van Maria ligt. Maria’s rechterarm en -hand
omsluiten krachtig het bovenlichaam, terwijl haar
linkerhand het lichaam als het ware presenteert aan

6

De Gabriël • Nr. 3 - 2021

regels zijn geschilderd. Vaak wordt gevraagd: waarom
al die beelden? Er staat toch in de Bijbel dat je van God
geen beeld mag maken? In de 8e en de 9e eeuw is er
in de kerk een grote strijd geweest over deze vraag, de
zogenaamde strijd van de iconoclasten, de ‘beeldenbrekers’. Uiteindelijk heeft het Tweede Concilie van Nicea
in 787 besloten dat het maken en vereren van beelden
toegestaan is.
Gods beeld en gelijkenis
Het belangrijkste argument is dat God van zichzelf een
beeld heeft gemaakt door in Christus mens te worden:
‘Hij is het beeld van de onzichtbare God’ (Kolossenzen
1,15). En in Christus is ieder mens naar Gods beeld en
gelijkenis geschapen (Genesis 1, 26). De kerk blijft onderstrepen dat God zelf niet af te beelden is en dat het
verkeerd is Hem af te beelden als een oude man of welk
beeld dan ook.
Weerglans van de hemel
Terecht vraagt onze tijd om een grotere voorzichtigheid
met het afbeelden van het onvoorstelbare mysterie van
God. Maar er zijn beelden die God zelf gekozen heeft, allereerst de mens Jezus en verder de verbeeldingen van
de Drie-eenheid zoals de engelen die bij Abraham op
bezoek komen en natuurlijk Maria en de andere heiligen. Zij tonen op verborgen wijze de glans van de Onzichtbare. De Oosterse kerk onderstreept dat de iconen
een weerglans van de hemel zijn en ons zo in contact
kunnen brengen met de goddelijke werkelijkheid.

de toeschouwer en hem oproept tot verering. Daarbij houdt zij haar ogen terneergeslagen, wat een
directe dialoog met de gelovige onmogelijk maakt.
Jacopo Galli, een beschermheer van de kunst, had
een bemiddelende rol gespeeld bij de opdracht en
de kardinaal ervan verzekerd dat Michelangelo het
fraaiste beeld van marmer in het toenmalige Rome
zou creëren. Het moest ‘een in gewaad gehulde
maagd Maria voorstellen met de dode Christus in
haar armen’. Zeer bijzonder is echter de jeugdigheid van Maria, want in de vroegere beelden werd
de moeder Gods als oudere vrouw gepresenteerd.
Michelangelo zou hierbij hebben opgemerkt dat de
moeder Gods door haar maagdelijkheid en reinheid
haar jeugdige verschijning behoudt.

Herinnering
Drie redenen kent de kerk om beelden en afbeeldingen
te gebruiken in de kerkgebouwen. Allereerst is er de
mogelijkheid deze publiekelijk of privé te vereren. Wij
eren dan niet het beeld, maar uiteraard de afgebeelde.
Door kaarsen ervoor te ontsteken, door bewieroking,
of de afbeelding te kussen heeft men in de traditie de
afgebeelde persoon gegroet en gehuldigd. De tweede
reden is onderricht. Via de afbeelding herinnert men

aan de heiligen en aan de gebeurtenissen uit Jezus’
leven en worden we aangespoord hun voorbeeld na te
volgen. Vooral in culturen waar velen niet kunnen lezen,
zijn afbeeldingen erg belangrijk. En de derde reden is
de heilige versiering, de decoratie van het kerkgebouw.
Ook vandaag de dag vertellen onze kerkgebouwen een
verhaal van menselijkheid, van lijden en verrijzenis, van
hoop en vertrouwen, door de vele afbeeldingen die er
te zien zijn.

Juan M Romero - Eigen werk
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Gabriël actueel

Een interieur van naam
Kerkarchitectuur in de parochie H. Gabriël
De afgelopen maanden is het priesterkoor van de Mariakerk in Didam behoorlijk veranderd. Wellicht heeft u het
zelf ook al gezien, zittend in de kerk, of via de livestream. Er staat een ander altaar, de opstelling van de stoelen is
veranderd én er staat een fraai hoogaltaar met daarin het tabernakel voor het allerheiligste. Het zijn fraaie stukken die voorheen in de Johannes de Doperkerk in Kilder hebben gestaan. Een toelichting is zeker op zijn plaats!
Voor alle kerken in de parochie H. Gabriël die in de
afgelopen jaren aan de eredienst zijn onttrokken geldt
dat er een inventarisatie is gemaakt van alle objecten
in de betreffende gebouwen. Bij het onttrekken van
zes kerken weet je dat niet alle objecten in de parochie
behouden kunnen blijven. Zo zijn er objecten naar
elders gegaan, zelfs naar het buitenland, maar zijn er
ook objecten die een plek hebben gekregen in een
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kerk binnen de parochie. Het celebratiealtaar en het
hoogaltaar van de Johannes de Doperkerk in Kilder zijn
daarvan een voorbeeld. Sinds enige tijd hebben zij een
plek gekregen in de Mariakerk in Didam.
Celebratiealtaar
Met zijn afmeting van 2 meter 50 is hij niet te misen; het
celebratiealtaar. Een verrijdbaar altaar van eikenhout,

gedeeltelijk gepolychromeerd (gebruik van kleuren). De
zijde richting het priesterkoor is open en in het blad bevindt zich een wit-marmeren altaarsteen. Het altaar dateert uit 1911 en is gemaakt door de Gebrüder Endlich
uit Emmerich. Het altaar is in de periode na het Tweede
Vaticaans concilie gemaakt van de ontmantelde onderdelen van de oude communiebank. De inscriptie aan de
binnenzijde van het altaar geeft de aanleiding van het
vervaardigen van het altaar aan: ‘Geschenk van de parochianen van Kilder aan hunnen hooggeachten Herder
Pastoor Th. Bluemers, bij gelegenheid van zijn 25 jarige
bediening en het 25 jarig bestaan van de parochie – 24
juni 1911.’
Versiering
Het altaar is rijk gedecoreerd. De voorzijde bestaat uit
verdiepte paneeltjes en vier zuiltjes. In het midden bevindt zich een reliëf, voorstellende de Emmausgangers.
Aan weerszijden daarvan bevinden zich reliëfs met
korenaren en druiventrossen. Geheel links en rechts,
tussen de zuiltjes, bevinden zich panelen met gotisch
traceerwerk. De zijkanten van het celebratiealtaar zijn
eveneens gedecoreerd met reliëfs, aan beide zijden een
heilige (halffiguur) in een zogenaamde vierpas waarbij
de hoeken zijn gedecoreerd met omcirkelde vierpassen waarin zich rozetten bevinden. Een vierpas is een
bepaalde vorm in maaswerk waarbij vier overlappende
cirkels (passen) in een vierhoek gelegen zijn en open
zijn aan de kant waar ze elkaar raken. Ze zijn voornamelijk gebruikt in de gotische traceringen van vensters. Ze
worden veelvuldig gebruikt in combinatie met andere
sierlijke motieven. Ze kunnen blind of opengewerkt
zijn.
Hoogaltaar
Ook het hoogaltaar is gemaakt in de neogotische stijl.
Het dateert uit vermoedelijk 1886, de tabernakeldeuren
zijn van een later tijdstip (1920 – 1960). Qua afmetingen
is het een bescheiden hoogaltaar met een hoogte van

2 meter 50 en een breedte van 2 meter 40. Helaas heeft
de tijd haar sporen achtergelaten en is het altaar niet in
een al te beste staat. Links en rechts zijn er wat elementen afgebroken. De intentie is er om dit vakkundig te
herstellen. Het altaar is gemaakt van eikenhout, marmer
en zandsteen. Het altaar is gemaakt door het vermaarde
atelier F.W. Mengelberg (zie kader) in Utrecht.
Versiering
Het originele altaar heeft als basis een stenen tombe
met aan de voorzijde drie verdiepte vlakken. In het
middelste vlak bevond zich een gepolychromeerd
reliëf van het Lam Gods met kruisvaan, links en rechts
geflankeerd door het geschilderde Alpha- en Omegateken. Tegen de tombe staan vier hardstenen zuiltjes
met een geschilderde basis en kapitelen (kopstuk of
bovenbeëindiging van een zuil) van zandsteen. In het
altaarblad bevindt zich een hardstenen altaarsteentje.
In de Mariakerk wordt het altaar getoond zonder de
drie verdiepte vlakken.
Het hoogaltaar bestaat uit een gepolychromeerd houten retabel. Een retabel, ook wel altaarretabel, is een
liturgisch schilder- of beeldhouwwerk, dat bedoeld is
om in een kerkgebouw op een altaar te plaatsen of aan
de muur achter een altaar te bevestigen. Meestal bestaat een retabel uit meerdere panelen, al dan niet met
scharnieren aan elkaar bevestigd. Op de kaarsenbank
staat de Latijnse tekst: ‘Altare Privilegiatum Quatidianum Perpetuum’ (aan dit altaar zijn eeuwigdurende
voorrechten verbonden) in gouden letters tegen een
rode achtergrond. In het midden staat een tabernakelkast met koperen tabernakeldeurtjes (van een latere
datum), deels groen gepatineerd. Op de deurtjes staan
een afbeelding van een pelikaan met een jongen en
een korf broden met vis. Boven de kaarsenbank bevindt
zich een rand met gesneden omcirkelde vierpassen.
Boven het tabernakel staat een expositietroon overhuifd door een zogenaamde ojiefboog versierd met
De Gabriël • Nr. 3 - 2021
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gotisch traceerwerk en pinakels. Een ojief is een profiel
waarvan de doorsnede de vorm heeft van twee gespiegelde S’en die aan onder- en bovenzijde min of meer
ingekort zijn. Aan weerszijden, in een nis onder een
ojiefboog versierd met gotische motieven, bevinden
zich gepolychromeerde houten reliëfs. Aan de linkerzijde Abraham en Melchisedek en aan de rechterzijde het
offer van Abraham. Boven elk reliëf, (op een plateau op
de punt van de ojiefboog) staat een gepolychromeerd
houten beeld van een engel.
Werkzaamheden
U kunt zich voorstellen dat het een precair klusje is
geweest deze objecten te verhuizen naar de Mariakerk.
Het zorgvuldig ontdoen van elementen, het vervoer en
later weer de opbouw. Gelukkig beschikken we binnen
onze parochie over mensen met kennis van zaken. Met
grote zorg hebben zij alles uitgemeten, geplaatst, verhangen (Godslamp in Didam) en gemaakt. Gemaakt?
Ja zeker. Kijkt u een volgende keer maar eens naar de
lezenaar (anbo) in de Mariakerk. Deze is gemaakt van
een oude bidstoel. En als u dan toch om u heen aan het
kijken bent, kijk dan ook eens naar het fraaie processiekruis dat eveneens uit Kilder komt, en werp ook eens
een blik naar boven. Daar hangt het beeld van Jezus
aan het kruis dat jarenlang in de OLV van Altijddurende
Bijstandkerk in Nieuw Wehl heeft gehangen.

Friedrich Wilhelm Mengelberg
Mengelberg (Keulen 1837 – Utrecht 1919) was een Duits-Nederlandse
beeldhouwer, architect van kerkinterieurs en verzamelaar van kunst.
Friedrich Wilhelm, lid van de familie Mengelberg, was een zoon van
Johann Edmund Egidius Mengelberg en Catharina Wilhelmina Leiniger,
een protestants echtpaar. Hij werd met 18 jaar katholiek en huwde op
18 oktober 1866 met Wilhelmina Anna Helena Schrattenholz. Uit dit
huwelijk werden zestien kinderen geboren, onder wie de latere dirigent
Willem Mengelberg (1871-1951).
Mengelberg begon zijn opleiding in Keulen op de Mengelbergsche Zeichenschule (opgericht door zijn grootvader Egidius Mengelberg) en bij
de beeldhouwer Christoph Stephann. Na zijn opleiding begon hij een
atelier in Keulen. Na daar naam te hebben gemaakt - onder meer met
de bronzen deuren van de Keulse Dom - liet hij het atelier aan zijn broer
Heinrich Otto Mengelberg en vestigde zich in Aken. Dankzij de bemiddeling van Akense kapelaan Franz Johann Joseph Bock (1823-1899)
kreeg hij in 1869 opdracht voor de bouw van de bisschopszetel van de
bisschop van Utrecht. Als gevolg van de belangstelling in Nederland in de neogotiek vestigde hij zich in 1872
in Utrecht en heeft hij daar het interieur vervaardigd van de Sint-Catharinakathedraal en de Willibrorduskerk.
Mengelberg werkte nauw samen met Pierre Cuypers en met name ook met Alfred Tepe. Het huis van Mengelberg aan de Maliebaan was ook een ontwerp van Tepe en net als hij, was ook Mengelberg lid van het St.
Bernulphusgilde dat de bouw van Rooms-katholieke kerken in neogotische stijl propageerde. Hiernaast was
Mengelberg actief als maker van ‘wereldlijke’ beeldende kunst. Tot de grote schare afnemers daarvan behoorde
de Duitse componist en dirigent Richard Strauss.
Het atelier Mengelberg, waarin steeds meer kunstenaars kwamen te werken (eind 19e eeuw meer dan dertig),
produceerde vooral interieur voor kerken: kansels, hoogaltaren, biechtstoelen, communiebanken en kruiswegstaties. Het werd na zijn dood voortgezet door twee van zijn zoons Joseph en Hans. Zoon Otto was een eigen
atelier voor glasschilderkunst begonnen. De door Mengelberg tijdens zijn leven verzamelde kunstwerken, de
Collectie F.W. Mengelberg, werden na zijn dood verkocht aan Jan Herman van Heek, telg uit de textielfamilie
Van Heek. De collectie vormt de kern van de kunstverzameling in Huis Bergh.
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Gabriël actueel

Bewegingsruimte

Mogelijkheden in de parochie
Het afgelopen jaar is niet eenvoudig geweest. Voor niemand niet. Voor mensen niet, maar ook niet voor bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Ook wij als kerkgemeenschap zijn met de nodige uitdagingen
geconfronteerd. De kerken zijn letterlijk leeg geweest en met behulp van een livestream konden we toch iets van
het samen vieren bij u thuis brengen. Desalniettemin kwam er veel ‘stil’ te liggen.
Inmiddels zijn we
ruim een jaar verder
na de uitbraak van de
pandemie. Er is veel
gebeurd sinds die tijd.
Langzaamaan kunnen
we ons beter weren
tegen het virus en zijn
er weer dingen mogelijk. Oók voor ons als
kerkgemeenschap, de
Hemelvaartsviering in ’s-Heerenberg was daarvan een
voorbeeld. Maar ook andere werkgroepen zien weer
mogelijkheden. Vandaar dat we een kort rondje ‘langs
de velden’ hebben gemaakt binnen onze parochie.
Leest u mee?
Kinderwoorddienst (KWD)
Carmen Roes: “De KWD heeft het afgelopen jaar stil
gelegen. We wilden meehelpen de kans op verspreiding van het virus te verkleinen. We hebben gekeken
naar de richtlijnen van de kerk, maar ook naar de landelijke regels die gelden voor de BSO. Omdat de groep
kinderen elke kinderwoorddienst wisselde, hebben
we vanuit de werkgroep geen contact gezocht met de
kinderen. Wél heeft De Gabriël er een kinderpagina bij
gekregen, zodat de kinderen niet vergeten zijn.
Nu de BSO weer open mag, wilden wij onze activiteiten ook weer opstarten. Om beter afstand te kunnen
bewaren en nog even voorzichtig te blijven… kiezen
we er tijdelijk voor om als werkgroep te gaan helpen bij
het maken van familievieringen. Op zaterdagavond 22
mei was er een familieviering, ontstaan vanuit de werkgroep KWD. Op zondag 13 juni zal er weer een familieviering zijn zodat er ook vanuit de parochie H. Gabriël
weer maandelijks een aanbod voor kinderen is.
We hopen na de zomervakantie weer maandelijks kinderwoorddienst te kunnen houden tijdens de eucharistieviering van 9:30 uur in Didam. De data lees je in
de komende De Gabriel.”
Kinderkoor SamSam
Maike Hieltjes: “Sam Sam heeft helaas een hele poos
stil gelegen... We hielden af en toe contact via de
WhatsApp groep, zodat we toch soms van elkaar hoorden. Dit schooljaar mochten we toch voorzichtig weer
starten. We houden ook de kinderen apart: de kinderen uit hetzelfde gezin kunnen bij elkaar zitten, verder
houden we allen minimaal 1,5m afstand. Dit is zeker

minder gezellig, maar zo kunnen we toch repeteren,
zonder teveel risico te nemen.
Dit is mijn laatste jaar als dirigent, het is best gek om zo
af te sluiten. Maar toch fijn dat we wel kunnen zingen!
Het is namelijk een super leuke groep kinderen!!”
Bezoekgroep Loil
“Sinds de corona haar intrede gedaan heeft zijn we
minder fysiek op bezoek geweest”, vertelt Annemie
Giesen van de bezoekgroep Loil. Er zijn meer kaartjes
verstuurd, zoals rond Pasen en verjaardagen. En voor
een bezoekje aan een oudere meestal even een telefoontje of het past. Daarmee geeft Annemie aan dat het
bezoekwerk zeker door is gegaan, maar wel een iets andere insteek kreeg. Voorzichtiger, want je hebt met een
kwetsbare groep mensen van doen, en letterlijk met
wat meer afstand. Zieken en bewoners van zorgcentra
zijn vrijwel niet bezocht vanwege de kwetsbaarheid en
de weinige bezoekmogelijkheden, waarbij de bezoekgroep de naaste familie niet voor de voeten wil lopen.
De zes vrijwilligsters verdelen onderling het bezoekwerk aan ouderen en zieken die betrokken zijn op de
geloofskern van Loil. Ieder geeft daar natuurlijk ook
haar eigen accent aan. “We merken dat de ouderen zelf
helemaal niet zo moeilijk doen”, vertelt Annemie. “We
kunnen overal zo binnenkomen. Een nadeel is wel dat
je in absolute zin minder mensen tegenkomt en spreekt
en daardoor ook minder hoort over personen die ziek
zijn geworden of andere problemen hebben gekregen.
Dat is wel een flink gemis”.
Mariavieringen
Pastor Aarsen: “De Mariavieringen in de maanden
Mei en Oktober hebben
we, met inachtneming van
de geldende maatregelen,
gewoon kunnen vieren.
Onderling hebben we meer
dan anders op afstand
contact gehouden om de
vieringen samen te stellen
en de taken te verdelen. Maar we zijn een kleine werkgroep, dus samenkomen in het parochiecentrum kon
onder veilige omstandigheden. Wat dat betreft is er niet
veel veranderd, we gaan door met ‘de goede zaak’. En net
zoals de andere werkgroepen in de parochie hopen we
onze nieuwe pastoor een keer te begroeten om kennis te
maken met de leden van onze werkgroep.”
De Gabriël • Nr. 3 - 2021
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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
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 12 en
zondag 13 juni

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman 			
Familieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus		
M. Oortman
Antonius van
			Kinderkoor SamSam
Paduakoor
				
			
Zaterdag 19 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 20 juni 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
M. Oortman
B. Aarsen en L. Feijen 		
		 Middenkoor
LatijnsCantare per Dio
		
Nieuw Wehl
Gregoriaanskoor
				
Zaterdag 26 en
Zaterdag 19:00 uur			
Zondag
Zondag 11:00 uur
zondag 27 juni
Eucharistieviering			
Eerste communieEucharistieviering
M. Oortman
vieringen
M. Oortman
Pancratiuskoor 			
M. Oortman
Martinuskoor
				
Tijdstip nog niet bekend Beek/Loerbeek
				
Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag 2 juli
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding
Zaterdag 3 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 4 juli 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
Kermis
H. Hendriksen
		 Cantare per Dio
M. Oortman
Latijns			Oswalduskoor
Gregoriaanskoor
				
Zaterdag 10 en
Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 11 juli
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman			
B. Aarsen en L. Feijen M. Oortman
Pancratiuskoor
Oswalduskoor
Antonius van
					Paduakoor
				
Zaterdag 17 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 18 juli 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
M. Oortman
H. Hendriksen
Dameskoor Martinus Oswalduskoor
Martinuskoor
				Beek/Loerbeek
			
Zaterdag 24 en
Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur		
zondag 25 juli
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman			
M. Oortman
B. Aarsen en T. Reuling
Latijns-			
Dameskoor Martinus
Martinuskoor
Gregoriaanskoor				Beek/Loerbeek
Zaterdag 31 juli en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 10:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 1 augustus		
Eucharistieviering
Openluchtviering bij
Eucharistieviering
		 M. Oortman en
Natuurtheather
B. Aarsen en T. Reuling
T. Reuling
Eucharistieviering
Dameskoor Martinus
		
Cantare per Dio
Oswaldusfeest		
			M. Oortman en
			
L. Feijen
			Oswalduskoor
Vrijdag 6 augustus

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Zaterdag 7 en
zondag 8 augustus

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
M. Oortman			
M. Oortman
Pancratiuskoor			
Martinus
				Beek/Loerbeek

Loil
Zondag 11:00 uur		
Eucharistieviering
Zondag 09:00 uur
H. Hendriksen
Gebedsviering
LatijnsSchuttersfeest, processie
Gregoriaanskoor
T. Reuling
Dameskoor Martinus
Nieuw-Dijk
Zondag 09:30 uur
Gebedsviering
Schuttersfeest
L. Feijen
Antonius van Paduakoor

Maandag 9
augustus

Maandag 08:30 uur
Schuttersviering
Dameskoor Martinus

Zaterdag 18:00 uur
Zaterdag 14 en 		Zondag 09:30 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 19:00 uur			
zondag 15 augustus 		Eucharistievierinng
Eucharistieviering
Eucharistieviering			
Mariaviering
Maria ten		
M. Oortman
Kapel Vethuizen			
Kapel tatelaar
M. Oortman
hemelopneming
Cantare per Dio
T. Reuling
Pancratiuskoor
				
				 Zondag 09:30 uur
				Eucharistieviering
				
B. Aarsen en T. Reuling
				 Antonius van
				Paduakoor			
Zaterdag 21 en
zondag 22 augustus

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
H. Hendriksen			
M. Oortman
Pancratiuskoor			
Latijns				Grgeoriaanskoor

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

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. En hoe we dat doen wil ik
graag met jullie delen.
U leest hieronder over de diverse werkvelden die we
in de parochie H. Gabriël kennen. In totaal zijn er 1079
vrijwilligers actief binnen de parochie. Eerder heb ik al
uitgelegd wie waarvoor in de Commissie Vrijwilligers
Beleid zit. Daar kom ik de volgende keren nog weer op
terug. Wij streven er naar om er te zijn voor de vrijwilliger, schroom niet om contact te zoeken als je vragen
hebt. Dit kan via mij, coördinator vrijwilligersbeleid, tel:
06-203 59 523. De commissieleden zullen er alles aan
doen om een goede samenwerking te creëren tussen
pastoraal team, bestuur en de vrijwilligers zodat eenieder zich prettig voelt op zijn/haar plek. Ook werken
we nauw samen met de dames die op secretariaat en
administratie zitten voor de parochie.
Werkveld Liturgie
Het werkveld Liturgie bestaat uit de subgroepen Koren
(Theo Kamps), Doeners (Josephine ter Voert) en Avondwake/Uitvaarten en Lectoren (Mimi Hendriksen). De
eerste en de derde subgroepen spreken voor zich, maar
wat moet u verstaan onder ... ‘Doeners’? Denkt u hierbij
aan de acolieten, misdienaars, collectanten, kosters, de
kerkversiering, de processies, etc. Letterlijk doeners, de
naam zal u nu niet meer verbazen.

nabijheid en bijvoorbeeld het thuisbezorgen van de
communie.
Samenwerking
De commissie vrijwilligersbeleid zoekt regelmatig
contact met diverse andere groepen zowel binnen als
buiten onze parochie. Binnen onze parochie moet u
denken aan het bestuur, de budgethouders en bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. Buiten de parochie zijn
dat bijvoorbeeld de Zonnebloem, de PCI/Caritas, de
Kleding- en Voedselbanken en Schuldhulpmaatjes.

Werkveld Catechese
Het werkveld Catechese (Carla Peters) heeft betrekking
op alles wat er plaats vindt rondom de voorbereiding
op de sacramenten. Een werkveld dat zich met name
bezig houdt met jeugd en jongeren. Kinderen worden
wegwijs gemaakt in de liturgie en er wordt verdieping
in geloof gegeven aan diverse groepen. Dit is gericht op
jongeren, jong volwassen, maar ook volwassenen.

De vorige keer heb ik geschreven dat we een traject gestart zijn met school De Ziep in vorm van stage. Er was
weer een nieuwe periode gepland tot aan de vakantie
dat er weer leerlingen zouden komen. De school heeft
laten weten dat er helaas niet voldoende leerlingen zijn
om deel te nemen aan de stage. We hopen dat er na
de zomervakantie straks weer leerlingen deel kunnen
nemen aan een nieuwe stageperiode.

Werkveld Gemeenschapsopbouw
Hieronder vallen de subgroepen Communicatie, Beheer
gebouwen (Jan Loskamp) en Kerkbalans / Ledenadministratie (Hans Wolters). Dit betreffen groepen die
behoorlijk uiteenlopend zijn. Van praktische zaken die
bij gebouwenbeheer komen kijken (klussers, schoonmakers, opbouw kerststal zijn slechts enkele voorbeelden) tot administratief vastleggen van de leden van
onze parochie. De subgroep Communicatie heeft vaak
betrekking op allerlei werkvelden.

Wij hopen dat we straks ook weer meer dingen op kunnen pakken om elkaar weer in groepen te ontmoeten.
Beste mensen, blijf gezond en hou nog even vol. Samen
kunnen we dat!
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Werkveld Diaconie
Ook het werkveld Diaconie (Willy van Bethraij) is verdeeld in verschillende subgroepen. Dit zijn Bedevaarten, Aandacht in de parochie en Aandacht in de wereld.
De laatste wordt verzorgd door de groep MOV en onder
Aandacht in de parochie moet u denken aan de diverse
bezoekgroepen, de ontmoetingsdagen, parochiële
De Gabriël • Nr. 3 - 2021
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Van uw
bestuur
Van
uw
bestuur
In de afgelopen periode is er ook aan de bestuurstafel weer genoeg besproken. Hierbij een aantal belangrijke
punten die de afgelopen periode zijn besproken.
Covid
Dankzij de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen vanuit de regering mogen 50 mensen fysiek deelnemen
aan de vieringen. Dit geldt voor alle kerken binnen onze
parochie. Wij vragen u om tijdens de viering een mondkapje te dragen, behalve bij het ter communie gaan. Volgt
u alstublieft ook de aanwijzingen van de deurwachters
tijdens de dienst op. Het blijkt helaas dat besmetting met
Covid ook tijdens kerkdiensten voorkomt, dus we moeten
blijven opletten en voorzichtig zijn. Opgave voor de weekendviering blijft noodzakelijk; u vindt de telefoonnummers
op de site en in de krant.
Uurwerk Zeddam
Zoals u misschien hebt gezien, is het uurwerk van de toren
van de Oswalduskerk in Zeddam onlangs verwijderd. Het
krijgt een grondige opknapbeurt, en zal waarschijnlijk eind
juni terug worden geplaatst. Wij houden u op de hoogte.
Kinderkoor SamSam
Dirigente Maike Hieltjes heeft aangegeven binnenkort te
gaan stoppen met de begeleiding van het kinderkoor van
de parochie. Op 13 juni jl. is tijdens de viering aandacht geschonken aan het afscheid van Maike en heeft het bestuur
haar bedankt voor haar inzet en enthousiasme. Uiteraard
hebben de kinderen ook op eigen wijze afscheid van Maike
genomen. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe
dirigent(e). Mocht u interesse hebben of een mogelijke
kandidaat/kandidate kennen, meldt u dit dan alstublieft bij
het secretariaat (secretariaat@parochiegabriel.nl).
Collecte
Graag brengen wij nog even onder uw aandacht dat u ook

Even voorstellen
Zoals gebruikelijk bij de komst van een nieuw bestuurslid laten wij hem of haar zichzelf voorstellen. Zeker nu
de mogelijkheden wat minder zijn om elkaar fysiek te
ontmoeten een introductie van een nieuw gezicht in het
bestuur.
Eind maart dit jaar ben ik lid van het parochiebestuur geworden, en het is dan ook hoog tijd dat ik me in De Gabriël
even voorstel. Mijn naam is Dorothé Vermeeren en ik neem
de portefeuille Communicatie onder mijn hoede als opvolger van Augustine van de Ree.
Ik ben 51 jaar en geboren in Zeddam. Na de middelbare
school ben ik Engelse Taal- en Letterkunde gaan studeren
in Amsterdam. Tijdens de studie heb ik ook een jaar in Engeland gewoond. Na diverse omzwervingen door het hele
land, en verschillende banen, ben ik inmiddels alweer bijna
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als u de livestream-vieringen volgt, kunt bijdragen aan de
collecte. Tijdens de viering ziet u een bankrekeningnummer in beeld dat hiervoor bestemd is. Uw gave wordt zeer
op prijs gesteld. In de kerk staan de collectemandjes klaar
achter in de kerk voor uw bijdrage. Onze hartelijke dank!
Mariavieringen
Tijdens de meimaand heeft de werkgroep weer mooie
Mariavieringen verzorgd. Ondanks dat we door de coronamaatregelen niet altijd kunnen vieren zoals we graag
zouden willen, waren het inspirerende vieringen.
Hemelvaartviering
Op Hemelvaart vond de eerste ‘Gabriëlviering’ van dit jaar
plaats. Het was fijn dat het maximaal aantal parochianen
dat momenteel een viering kan bijwonen snel kon worden genoteerd én uit veel geloofskernen van de parochie.
Tijdens de viering klonk mooie zang van het gelegenheidskoor, begeleid door de organist die op het Maarschalkerweerd orgel speelde. Na afloop werd de parochianen
koffie aangeboden. De werkgroep had voor de begeleiding
voor een groot aantal deurwachten gezorgd, waardoor
de viering en het koffiedrinken op veilige wijze konden
plaatsvinden.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers en de werkgroepen voor
het organiseren van de Mariavieringen en de Hemelvaartviering. Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden niet
alleen deze vieringen, maar ook de week- en weekendvieringen niet mogelijk zijn.
Bestuur parochie H. Gabriël

V

10 jaar docent in het middelbaar onderwijs in Doetinchem,
en ben ik weer terug op het honk in Zeddam.
Ik ben getrouwd en heb drie dochters, waarvan de
oudste komend jaar aan het HBO zal beginnen en de jongere twee nog moeten proberen een diploma te halen in
deze gekke tijd. Gelukkig kon ik het afgelopen jaar nog wel
mijn favoriete hobby’s uitoefenen, namelijk paardrijden en
wandelen in de prachtige Berghse bossen. Ik houd ook erg
van tuinieren, lezen en vooral lekker buiten zijn. U begrijpt
waarom Amsterdam best leuk is, maar niet kan tippen aan
Zeddam!

Toen pastoor Jurgen Jansen mij vroeg om plaats te nemen
in het bestuur was ik in eerste instantie wat bezorgd; ik
weet veel af van communicatie, maar parochiewerk is mij
nog vreemd. Maar ik draag graag een steentje bij in de parochie ...die mij na het hart... ligt en ik hoop dat ik, met hulp
van de rest van het bestuur en allen die hen helpen, een
zinnige bijdrage kan gaan leveren. Het is altijd goed om op
de hoogte te zijn van wat er speelt in je eigen omgeving,
en ik ga me daarvoor inzetten in de parochie H. Gabriël.
Dorothé Vermeeren-Gerritsen

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Rondom eerste heilige communie 2021
Op zondag 27 juni zullen er eerste communievieringen zijn
in de Mariakerk in Didam. De afgelopen maanden hebben
de kinderen hun voorbereiding gehad, waarbij we wel rekening hebben moeten houden met corona. De voorbereiding is dus wat anders geweest dan anders. Complimenten
voor de werkgroep eerste heilige communie die prachtig
en mooi werk hebben verricht. We wensen de kinderen en
hun familie een mooie viering en dag toe.

Weekendrooster
Het pastorale team heeft samen met het parochiebestuur
besloten om vooralsnog het zogenaamde vakantierooster
te blijven handhaven. We denken hardop hoe en wanneer
we dit in de toekomst weer kunnen aanpassen. Blijft u
daarom het rooster dat elke week in de huis-aan-huisbladen en op de website wordt geplaatst volgen.

Informatieavonden eerste heilige communie en vormsel
2022
Eind mei hebben er informatieavonden plaatsgevonden
voor de ouders van de kinderen die volgende jaar hun eerste heilige communie of het heilig vormsel willen ontvangen. De avonden verliepen voorspoedig en het is fijn om
ouders te ontvangen die hun kinderen deze stappen in het
geloof willen laten zetten. Wij doen ook nadrukkelijk een
oproep om kinderen aan te melden die het heilig vormsel
willen ontvangen of een verdere stap willen zetten in hun
geloof.
Rondom dopen
Ook het dopen is weer opgepakt. Ouders die hun kind
willen laten dopen worden uitgenodigd om dit kenbaar te
maken bij de parochie. Na aanmelding wordt gekeken hoe
voorbereiding en de viering zelf wordt vormgegeven.
Gabriëlmomenten
Met heel veel plezier en dankbaarheid kijken we terug op
de Hemelvaartsviering op donderdag 13 mei. Het was fijn
om samen te vieren én nadien elkaar te ontmoeten. Het is
een goede generale repetitie geweest voor de volgende
Gabriëlmomenten; de processie in Wehl afgelopen 6 juni
en eind september de geplande Gabriëldag in Didam. We
vertrouwen er op dat we dan weer opnieuw met méér
mensen deze dag kunnen beleven.
Familievieringen
Zoals u elders in deze De Gabriël ook al kunt lezen worden langzaam ook weer de kinderwoorddiensten en de
familieviering opgestart. Uiteraard alles binnen de gestelde
mogelijkheden. Het doet ons goed om de families en de
kinderen weer in de kerk te zien!
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Pastorale zorg
Ondanks de beperkingen blijven wij als pastoraal team
de pastorale zorg invullen. We houden onze oren en ogen
geopend, mocht u of iemand in uw omgeving behoefte
hebben aan een pastoraal gesprek neemt u dan alstublieft
met ons contact op.
Toerusting vrijwilligers
Onze zorg voor de inhoudelijke ondersteuning (toerusting) van vrijwilligers blijft bij ons op de agenda staan. Een
ontwikkeling daarin is bijvoorbeeld het voornemen om
voor vrijwilligers die voorgaan bij uitvaarten inhoudelijke
bijeenkomsten te organiseren die hun helpen om dit goed
te kunnen blijven invullen. Hiermee richten we ons zowel

op onze bestaande vrijwilligers als op vrijwilliger die aan
hebben gegeven uitvaarten te willen verzorgen. Wellicht
ook iets voor u? Meld u dan!
Blik vooruit
De zomerperiode breekt aan, ook voor ons als pastores. Bij
de een is een vakantie gepland, bij de ander volgt dat later.
Hoe dan ook is de vakantieperiode een afsluiting van een
eerste half jaar waarin er gelukkig weer wat mogelijkheden
te zien zijn. We hopen dan ook van harte dat we na de vakantieperiode weer volgende stappen kunnen zetten. We
wensen u een goede vakantie!
Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

Kerk en samenleving

MIVA Kerkcollecte 2021

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia
Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting
MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.
De bestemming van pionier Duncan
Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid
tot een centrum met een kliniek en een school. Een
auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.”

Auto onmisbaar
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante
kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is
te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in
de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar
voor Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog veel meer
mensen helpen. En tijdens de coronapandemie kunnen
we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen
brengen.”
Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten
om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen
met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Op 28 en 29 augustus a.s. vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in onze kerken plaats. Meer informatie vindt u op
www.miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten op NL42
INGB 0000 0029 50 ten name van MIVA. Bij voorbaat
hartelijk dank voor uw bijdrage.
MOV parochie H. Gabriël
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Pelgrimage

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze
keer Roland Enthoven die Hoofd
Communicatie is van het Aartsbisdom Utrecht. In die hoedanigheid
treedt Roland Enthoven ook op als
woordvoerder van aartsbisschop
Eijk.

Bedevaart naar
Kevelaer
Woensdag 18 augustus 2021
Voor dit jaar staat de bedevaart naar Kevelaer gepland op
woensdag 18 augustus 2021. Nu het coronavirus echter
nog steeds actief is, is het op dit moment nog heel onzeker,
hoe het straks in augustus zal gaan. We zullen wellicht niet
met een aantal bussen naar Kevelaer kunnen gaan, zoals
we altijd gewend zijn.
Als bestuur van de Stichting Broederschap Kevelaer kijken
we naar mogelijke alternatieven. Misschien kunnen we met
eigen vervoer gaan en samen de plechtige Hoogmis bijwonen in de Basiliek, onder leiding van ons pastoraal team,
met een maximum aantal pelgrims, uiteraard op gepaste
afstand. Maar ook dat is op dit moment allemaal nog heel
onzeker.
Wij adviseren onze pelgrims, om de berichtgeving in het
Montferland Journaal te lezen, berichten op Facebook
te volgen, alsmede de berichten in de kerk in de gaten te
houden. Via deze kanalen zullen wij de pelgrims op de
hoogte houden. Als bestuur wensen wij onze pelgrims veel
gezondheid de komende tijd en sterkte voor hen die het
nodig hebben.
Bestuur Stichting Broederschap Kevelaer
Henk Boerstal, voorzitter
Mimi Hendriksen, penningmeester
Doortje Salemink, secretaris

Column
Column

Moderne missionarissen

In het tv-programma ‘Roderick zoekt licht’ vertelde de jonge priester Gauthier de Bekker onlangs
dat hij steeds meer verwantschap voelt met
geloofsverkondigers zoals de heilige Lebuinus,
die soms wordt afgebeeld met een kruis in de
hand. Hij zei: “Het is alsof we in deze tijd steeds
vaker moeten uitleggen waar dat kruis op slaat.
Dat kwamen de missionarissen hier doen en dat
mogen we in deze tijd weer doen. Uitleggen wat
die bijbel en dat kruis ons te zeggen hebben. Tot
op zekere hoogte moeten we opnieuw beginnen. Er zijn veel mensen die het Woord nog
helemaal niet hebben gehoord of er een heel
gek beeld van hebben.”
Kan hij dat alleen af? Nee, alle gelovigen hebben deze missionaire taak. De betekenis en de
waarde van ons Godsgeloof moeten we niet
voor onszelf houden maar delen met anderen.
Dat kan best lastig zijn. Daarom vind ik het zo
inspirerend om voor het bisdomblad ‘Op Tocht’
jonge mensen te interviewen die bewust hebben gekozen voor de RK-Kerk. Het is voor hen
juist vanzelfsprekend om daar enthousiast over
te vertellen. Tegen mij maar ook tegen hun
omgeving. Want waar het hart vol van is, loopt
de mond van over.
Moderne missionarissen, dat moeten we zijn.
Missionaris is afgeleid van het Latijnse woord
missio (uitzending). We worden uitgezonden
in onze eigen omgeving op een bijzondere
vredesmissie: een missie waarin de vrede van
Christus centraal staat. En misschien is er in
deze coronatijd, waarin mensen op zichzelf zijn
teruggeworpen, meer openheid ontstaan voor
die missie. Natuurlijk, velen verlangen naar het
‘oude normaal’, maar het leven is minder maakbaar gebleken dan menigeen dacht. Het is aan
ons om die zoekende mensen de weg te wijzen
en kennis te laten maken met Gods Woord. Om
het in termen van mijn eigen vakgebied te zeggen: deze tijd vraagt om Woordvoerders.
Roland Enthoven
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Gabriël actueel

Solidariteitsfonds gaat over naar SUN
De Stichting Solidariteitsfonds Montferland houdt op te bestaan. Dit jaar worden de activiteiten overgenomen door de Stichting SUN Doesburg en omstreken. SUN staat voor Stichting Urgente Noden. Dit is een
landelijke stichting met lokale of regionale afdelingen.

Het Solidariteitsfonds kent een geschiedenis van meer
dan 25 jaren. Destijds in Didam opgezet als een samenwerking tussen de burgerlijke gemeente, de protestantse diaconie en de katholieke caritas. Na de gemeentelijke herindeling is opgeschaald naar het niveau van
de gemeente Montferland. Het fonds is bedoeld om
(financiële) hulp te verlenen waar geen andere hulp
meer mogelijk is. De aanleiding om het fonds op te
richten was het feit dat veel hulpvragers bij de pastoors
en dominee langs de deur gingen om geld te vragen.
Het fonds kon passender op deze hulpvragen ingaan.
Het geld dat nodig was kwam van de deelnemende
partijen, waaronder dus de Caritas. Jaarlijks kwamen 25
tot 75 aanvragen binnen.

In de loop der jaren is de problematiek rond hulpvragen complexer geworden, net als het hele netwerk van
wetten, regels en hulpverleners waar je zicht op moet
hebben. Geconstateerd is dat met een fonds dat werkt
met vrijwilligers het niet meer te doen is. Er moest een
professionele insteek komen en via het SUN is dit nu
gewaarborgd. Het SUN maakt gebruik van een professionele kracht die de aanvragen deskundig kan beoordelen. De bedoeling is dat met een bijdrage van de
burgerlijke gemeente de arbeidskosten betaald worden
en dat diaconieën en caritas zorgen dat de uit te keren
financiën bijeengebracht worden. Het resterende
vermogen van het Solidariteitsfonds zal daarvoor als
eerste aangewend worden door de SUN. Vanuit Montferland zullen namens het maatschappelijk werkveld
en de kerken vertegenwoordigers deelnemen in het
bestuur van SUN. Meer informatie is te vinden op www.
sundoesburg.nl.

Kind en liturgie
Eerste heilige communie 2021
Een groep van dertig kinderen zijn zich aan het voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Een paar keer heeft de
bijeenkomst via Zoom plaatsgevonden, maar inmiddels hebben de kinderen elkaar ook weer in de Gabriëlzaal in Didam ontmoet. Leren over Jezus, wat Hij gedaan heeft voor de mensen en wat Zijn betekenis is voor ons. En dat delen
daar een belangrijke rol bij speelt. Zo deelt Jezus zichzelf aan ons, in het Heilig Brood, de communie, die de kinderen
gaan ontvangen. Zoals de planning nu is gaan op zondag 27 juni enkele vieringen plaatsvinden waarbij ze voor het
eerst die heilige communie gaan ontvangen. Het is nog even afwachten wat de corona-maatregelen dan zullen zijn,
maar het gaan ongetwijfeld mooie vieringen worden.
Eerste heilige communie 2022
Inmiddels hebben eind mei ook de informatieavonden voor het volgende jaar plaatsgevonden. Ouders van kinderen, die nu in groep 3 of 4 van de basisschool zitten, hebben informatie ontvangen over de opzet en inhoud van de
voorbereiding die in de zomer gaat starten. Daarna konden de kinderen aangemeld worden om die voorbereiding
mee te gaan doen. Dat aanmelden kan nog tot 1 juli. Meer informatie hierover kan opgevraagd worden via het emailadres: eerstecommunie@parochiegabriel.nl.
Vormsel 2022
Eind mei heeft een informatieavond plaatsgevonden voor ouders waarvan de kinderen het komende jaar aan het
Vormseltraject willen meedoen. Kinderen die nu in groep 8 van de basisschool of de brugklas zitten kunnen zich
hiervoor aanmelden. De voorbereiding start rond de zomer en zal waarschijnlijk rond Pinksteren 2022 uitmonden in
een viering waarin het sacrament van het Vormsel zal worden toegediend. Meer informatie hierover kan opgevraagd
worden via het e-mailadres: vormsel@parochiegabriel.nl.
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Het Koninkrijk van God
We lezen zo dat Jezus praat over het Koninkrijk van God. Het
Koninkrijk van God is de wereld waarin mensen met God leven.
Hoe zou die wereld eruit zien denk je?
Evangelie
Evangelie van Marcus 4, 26-34

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: “Willen jullie
weten hoe het gaat met Koninkrijk van God? Denk dan aan een boer die zaadjes op zijn
land strooit. Hij doet dat en wacht af. Hij slaapt en staat weer op. Nachten en dagen
gaan voorbij. Ondertussen kiemt het zaad en het plantje begint te groeien. De boer weet
niet hoe. De aarde doet het vanzelf, uit eigen kracht. Eerst de groene halm, dan de
aar, dan het volgroeide graan in de aar. Als het graan rijp is, hakt de boer het graan af
met een sikkel. Dan is het tijd voor de oogst.”

Jezus vertelt nog verder: “Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op
een mosterdzaadje. Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zaadje op
aarde. Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere
planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom.”

Kleine goede daden
Jezus zegt dat het met het Koninkrijk van God gaat als met een mosterdzaadje;
een piepklein zaadje. Als je het in de grond stopt wordt het een grote plant. Zo
gaat het ook met het Koninkrijk van God. Het begint met piepkleine dingen die
God laat uitgroeien tot iets groots. De mosterdzaadjes van het Koninkrijk van
God zijn de goede dingen die wij voor anderen doen. Ook al zijn ze nog zo klein.
sgnisselB elttiL ytfarC :seitartsullI | MdM/ln.nekerpnegaH :tskeT

Goede God,
Dank u voor alle goede
dingen. Ik wil graag
helpen om te bouwen
aan Uw Koninkrijk.
Ik wil mijn best doen
om kleine goede daden
te doen. Wilt u mij
daarbij helpen?
En wilt u mijn kleine
goede daden laten
groeien?
Amen

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Wil je wel
geloven dat
het groeien
gaat
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Familieberichten

Doop, huwelijk en overlijden in onze parochie
Op deze pagina staan we stil bij hen die we hebben mogen opnemen in onze geloofsgemeenschap doordat
zij het doopsel hebben mogen ontvangen. Maar ook staan we stil bij hen die we hebben moeten laten gaan,
zij die zijn overleden. Ook degenen die het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen krijgen hier een
vermelding.

Overleden
Beek
7 maart
18 maart

Hennie Rasing
Tinus van den Berg

58 jaar
93 jaar

Didam
9 maart
19 april
20 april
28 april
5 mei
6 mei

Jan Maatman
Annie Vierwind-Stals
Hans Meijer
Fons Straatsma
Ria van Londen- Lenting
Joke van den Boom

86 jaar
79 jaar
68 jaar
81 jaar
84 jaar
87 jaar

’s-Heerenberg
9 april
9 april
20 april
28 april
15 mei

Wim Mulder
Theo van Halteren
Martien Bultink
Anny Schütters-Heuveling
Erwin Schütters

87 jaar
76 jaar
78 jaar
81 jaar
84 jaar

Kilder
4 maart
9 maart
20 maart

Rosalina Derksen-Derksen
Jan Weijers
Elisabeth Fenneman-Smits

78 jaar
86 jaar
94 jaar

Loil
6 maart
24 april
29 april

Jan Kaal
Antoon Buiting
Mien Schlief- Derksen

85 jaar
82 jaar
87 jaar

Nieuw-Dijk
3 mei

Teun Polman

78 jaar
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Nieuw Wehl
23 maart
28 maart
3 april

Betsie van Gerven-Wenting
Jan Jansen
Jan Verheij

97 jaar
74 jaar
89 jaar

Stokkum
14 april

Bertha Peters-Stienissen

88 jaar

Wehl
10 maart
25 maart
25 maart
5 april
16 april
4 mei
14 mei
14 mei

Annie Klaassen-Plijner
97 jaar
Marietje Krüs-Lucassen
92 jaar
Dora Schut-Jansen
91 jaar
Catharine Wijnvoord
89 jaar
Dinie Oostendorp-Hetterscheid 92 jaar
Lenie Aaldering-Nierkes
89 jaar
Johanna Huirne-Wienholts 84 jaar
Wout van der Zwet
82 jaar

Zeddam
15 maart
20 maart
28 maart
29 maart
3 april
24 april
7 mei

Marja de Bruijn
Lies Fenneman-Smits
Doortje van Remmen-Vink
Annie Lapinski-Verhey
Bets Jansen-Böhmer
Theo Helmink
Marietje Smits-Garben

Gedoopt
18 april
25 april

Max van Loon
Djayro Aalberts

62 jaar
94 jaar
88 jaar
88 jaar
86 jaar
91 jaar
87 jaar

Nieuws uit de geloofskernen
’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 van zaterdag 12 juni tot en met vrijdag 27 augustus 2021 hun verjaardag hopen te vieren:
A. Vink-Jonkhans – 100
A. Fischer – 97
A. Hofman-Hannisse - 95
W. van der Tuin-Erdhuizen-94
A. van Halteren-Hegman – 92
W. Velthausz-Bisseling – 91
J. Mijnen-Hofstad – 91
T. du Plessis-van den Berg-91
M. van Uhm-Bosmann – 91
J. Sütmüller – 90
T. Stoffelen – 90
H. Banning-Voortjes – 90
H. te Booij-Overbeek – 90
B. Jansen – 90
J. Bonnes – 90
A. Jansen-Meuleman – 89
H. Masselink – 89
E. Masselink – 89
H. Ampting – 89
T. Medze – 89
M. Engelbarts-Arendsen – 88
B. Heitkamp – 88
A. Jansen-Böhmer – 88
G. Kemperman-ten Haaf – 87
H. Bosch-Bruning – 87
A. Schmitz – 87
W. van Alst – 87
F. van Weert – 87

M. Döring-Seegers – 87
H. van Oostwaard – 87
R. te Dorsthorst-van Mierle – 87
M. Spekking-Liebrand – 86
A. te Boekhorst-Willemsen – 86
J. Driessen-Kupers – 86
E. Wijgman-Driessen – 86
A. Huijink – 86
T. Dijkman-Wittenhorst – 85
R. Roosen – 85
G. Verstegen – 85
B. Angenent-Roelofsen - 85
H. Bronkhorst – 85
M. Ros – 85
H. Janshen-de Wild – 85
P. Gort – 8
G. Berntsen-Kock – 84
H. Krauts-Kroes – 84
G. ten Kleij – 84
S. Peters – 84
H. Klappe-Bisseling – 83
E. Berentsen-Habermann – 83
M. van Megen – 83
H. Geuijen – 83
G. van Bree – 83
P. Rietveld – 82
B. Grootherder-van Alen – 82
H. van Hal-Hunting – 82

J. Gort-Sgeers – 82
T. Jansen – 82
A. Maatman-Nijland – 82
J. Blom-Verhoeven – 82
J. Meurs – 82
J. Nuhaan – 81
J. Reneman-Jansen – 81
W. Gijsbers van wijkBruntink – 81
B. van Hal-Helmink – 81
M. Keurentjes-Verheij – 81
B. Boesveld-Leeuwerik – 81
F. Elshof-te Pas – 81
J. Herunink – 81
F. Wennekes – 81
W. du Plessis – 81
W. Wennekes-Jansen – 81
J. Thuis – 81
M. de Lange-Koster – 81
W. Wal-van der Wanders – 81
M. Wissen-Struyk – 80
J. Stienissen – 80
B. Brugman-Straub – 80
B. Jochoms-Wijers – 80
D. Berendsen-van Wessel – 80
R. van Alst – 80
J. Heuveling - 80

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

Nieuw Wehl
In memoriam – Jan Jansen
Op 28 maart overleed Jan Jansen, trouwe vrijwilliger
van onze geloofskern. Wonend naast ons parochiepark
heeft hij er menig uur geschoffeld, geharkt, geveegd
enzovoort.
Samen met zijn vrouw Thea heeft Jan vanaf 1999 voor
het onderhoud van de Mariakapel bij het park gezorgd.
Ook was hij actief bij het opbouwen van de processie.
Jan heeft niet alleen voor de kerk veel werk verzet; ook
andere verenigingen (voetbal, toneel, Pac-tu, Nierstichting en schutterij) konden op hem rekenen. Voor het
vele vrijwilligerswerk mocht hij dan ook in 2010 een
koninklijke onderscheiding ontvangen.

Stokkum
Palmtakjes
Ook dit jaar is het ons gelukt om bij zoveel mogelijk
oudere parochianen in Stokkum een palmtakje te bezorgen. De palmtakjes zijn samen met de takjes van andere geloofskernen zaterdagavond 27 maart gezegend
door pastoor Oortman tijdens de eucharistieviering in
de Pancratiuskerk.

Mariakapel
Omdat de Mariakapel in Braamt niet meer toegankelijk
is in verband met de verbouwing van de kerk tot appartementen, is er een tijdelijke oplossing gecreëerd
om toch een kaars op te kunnen steken en wel op het
kerkhof in het kapelletje waar het kruis hangt.
Dit is achter op het kerkhof waar de graven van de pastoors zijn. Uiteraard is dit maar tijdelijk totdat er straks
een mooie nieuwe Mariakapel op het plein zal zijn.
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Zeddam
Openluchtmis in Natuurtheater
Op zondag 1 augustus gedenken wij onze patroonheilige St. Oswaldus. Het gelijknamige Oswaldusgilde viert
dan ook hun naamdag en het is al enkele jaren traditie
om deze feestdag te beginnen met een eucharistieviering in het natuurtheater in Zeddam.
Aanvang van de dienst is om 10.30 uur en de voorgangers zijn pastoor Marc Oortman en diaken Leon
Feijen. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, wordt de
viering verplaatst naar de St. Oswalduskerk.
Dit alles is onder voorbehoud dat de coronamaatregelen zover versoepelt zijn dat zo’n bijeenkomst mag
plaats vinden. We houden u te zijner tijd op de hoogte
via de kerkberichten in het Montferland Journaal.
Openluchtmis bij Mariakapel Vethuizen
We hopen dat op zondag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) weer de jaarlijkse eucharistieviering bij het
Mariakapelletje aan de Holthuizerstraat in Vethuizen
kan plaatsvinden. Het is uiteraard nog afwachten hoe
het met de coronamaatregelen is tegen die tijd. De
geloofskernen Zeddam, Braamt en Azewijn verzorgen
deze viering.
De belangstelling is altijd groot voor deze openluchtmis en gelukkig is het meestal mooi weer. Mocht het
onverhoopt toch slecht weer zijn, wordt de viering verplaatst naar de St. Oswalduskerk in Zeddam. Wij zullen
u te zijner tijd informeren via de kerkberichten in het
Montferland Journaal.
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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

