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Een blik op…
Passieretabel in Zeddam

“U spreekt met de
uitvaartwacht”
Start van keten
van vrijwilligers
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engelbewaarders

Agenda
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Agenda parochie H. Gabriël
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• Zomerbarbecue Impulz
Zondag 12 september 2021
17:00 uur Pastorietuin
‘s-Heerenberg

Op de voorpagina: In Zeddam staat een bijzonder middeleeuws altaar. We zijn ons niet altijd bewust van de
‘verborgen pareltjes’ die we in onze parochie hebben.
Dit altaar is er daar zeker een van. De sporen der tijd zijn
zichtbaar, maar desalniettemin is het zeker de moeite
waard om er eens een keer een blik op te werpen. Een
aanrader!

• Gabriëldag
Zondag 26 september 2021
10:00 uur Mariakerk Didam
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De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
19 oktober. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 24 september. 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 wervingsen 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 redactie van De Gabriël stellen we ons zelf
regelmatig de vraag of deze fysieke uitgave van
De Gabriël nog steeds van deze tijd is. Waarderen
de parochianen dat we zes keer per jaar als
parochieblad op de deurmat vallen? Hoe zorgen
wij er als redactie voor dát het gewaardeerd wordt?
Dat zijn vragen die niet altijd even makkelijk zijn
te beantwoorden. We houden ons zelf dan ook
regelmatig voor dat ‘geen bericht, goed bericht’
ook hier opgaat.
Het deed ons dan ook goed dat we op de vorige
uitgave van De Gabriël positieve reacties hebben
gehad, met name op het artikel rondom het
vernieuwde priesterkoor in Didam. U vond het
leuk om de achtergrondinformatie te lezen over
het altaar en het hoogaltaar. Dat heeft ons aan
het denken gezet, want we hebben zoveel mooie
andere voorwerpen in onze parochie waarover we
veel kunnen vertellen. Vandaar dat u vanaf deze
De Gabriël een nieuwe rubriek aantreft: ‘Een blik
op…’. In deze rubriek nemen we u mee naar iets
bijzonders binnen onze parochiegrenzen. In deze
De Gabriël betreft dat het bijzondere passieretabel
in de Oswalduskerk in Zeddam. We hopen dat u het
leuke en interessante artikelen vindt om te lezen!

Kind en liturgie
Eerste communie en vormsel

Graag hadden we in deze De Gabriël een
uitnodigende oproep geplaatst om op zondag 26
september de Gabriëldag samen, in groot aantal,
te kunnen vieren. Helaas is de praktijk weerbarstig
en zit dat er dit jaar niet in. Het is fijn om wel
weer méér parochianen in de kerken te kunnen
verwelkomen, maar een Gabriëldag vieren zoals we
dat de afgelopen jaren gewend zijn te doen is niet
realistisch en niet verstandig. Desalniettemin zullen
we onze naamdag zeker niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Houd u daarvoor de berichtgeving bij
de kerkmededelingen in de huis-aan-huiskranten
Doetinchems Vizier en Montferland Journaal in de
gaten.

Kinderpagina
Impulz
Zomerbarbecue
Jaarprogramma

Ik wens u veel leesplezier met deze De Gabriël. En
lijkt het u leuk om hier een inhoudelijke bijdrage
aan te leveren? Overweeg dan eens om onze
redactie te versterken, u bent meer dan welkom!

Uitvaartwacht
Start van keten van vrijwilligers
Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Korte berichtjes
Pelgrimage

Familieberichten

Augustine van Ree

Nieuws uit de geloofskernen
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In memoriam

Rinke de Vreeze
1922 - 2021

Op 27 juli jongstleden blies pastoor (pater) Rinke
de Vreeze (SMA) uit Braamt zijn laatste levensadem
uit en zo kwam er een einde aan 98 jaar leven en
72 jaar priesterschap. Op maandag 2 augustus hebben we tijdens de gezongen uitvaartviering definitief afscheid van hem genomen.
Als pastoor, als werker in Gods wijngaard, heeft hij
zijn herdersrol op een uitstekende manier vervult.
In overzeese gebieden maar ook in de parochie H.
Gabriël en dan vooral in Braamt en Zeddam. Pastoor
De Vreeze stond niet in het leven om gediend te
worden maar louter om te dienen. Aan zijn roeping
gaf hij ten volle antwoord vanuit eenvoud en vanuit ingetogenheid en vooral niet vanuit gezag of
vanuit grootsheid. Zo bracht hij de blijde boodschap
onder de mensen in Ghana. Zo deelde hij in daden
de liefde, zorg en barmhartigheid onder de mensen. Ook nadat hij weer terug was in Nederland, in
Braamt, bezocht hij Ghana en mocht hij ervaren hoe
zijn zaaien de juiste vruchten hadden voortgebracht.
Ook in zijn rol als pastoor in Braamt, en ook wel een
beetje in Zeddam, nam hij als een vanzelfsprekendheid zijn herdersrol op zich. Hij liet de beker van het
altijd durend verbond rondgaan en deelde Gods
liefde door zijn doop als kind van God de liefde te delen en door te geven. Hij wilde daar niets voor terug
hebben ook geen bijzonder uitverkoren plekje links
of rechts van Hem.
Pater De Vreeze bouwde velen kerken in Ghana. Met
wat palmtakken, houten palen en ongetwijfeld veel
stof en zand werd er een kerk gebouwd waar ongetwijfeld meer dan twee of drie mensen in Zijn naam
bijeen kwamen. Zijn kelk, zijn beker, die hij kreeg
bij zijn wijding en gemaakt van edelmetalen die hij
kreeg van zijn moeder, gaat daar daadwerkelijk nog
steeds rond.
Als je zo gebouwd hebt aan Christus’ kerk dan kan
het niet anders zijn dan dat je met lede ogen, met
veel verdriet en onbegrip moet aanschouwen hoe
zijn kerk in verval komt. Eigenlijk wilde hij er niets
van weten, wanhopig riep hij soms uit “Maar beste
mensen dit bestaat toch niet en dit kan niet?”.
In plaats van bij de pakken neer gaan zitten, maakt
het hem strijdlustig. Je zou dit naïef of tegen beter
weten in kunnen noemen. Of soms werd er gezegd
‘wat een eigenwijze Fries’, echter ik kan u verzekeren
dat er niet alleen in Friesland eigenwijzen te vinden
zijn…
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Maar zijn houding in deze voor hem zo moeilijke
periode zou ik liever willen duiden als: vol hartstocht,
passie en toewijding gaan voor Christus en zijn kerk.
Maar helaas. Zijn grootse drive, die van dienaar en
dienstbaar zijn, werd ingehaald door de realiteit.
Zijn kerk in Braamt, de kerk van Maria van altijddurende bijstand, werd aan de eredienst onttrokken.
Desondanks zal Maria hem blijven omringen met
haar moederliefde en Rinke mag nu rusten in de kist
die gemaakt is door dorpsgenoten uit Braamt van
het hout van één van de banken die vele jaren door
gelovigen bezet was.
Toen pastoor Oortman en ik woensdag 21 juli bij
hem waren, waarbij de pastoor hem het Sacrament
van de zieken toediende, waren we er getuige van
hoe pastoor De Vreeze omringd werd door liefdevolle zorg. Vele mensen uit Braamt en uit de directe omgeving van Braamt stonden de pastoor bij. Daarvoor
dank. Naast de buurtzorg werd hij gedurende al de
tijd dat hij in Braamt woonde ondersteund door “zijn
Lenie Visser”. Maar ook Gerrie Buiting, Ans en Aloys
Koster en Diny Jansen-Visser leverden een enorme
bijdrage aan de begeleiding en verzorging van de
pastoor. Dat verdient respect, lof en waardering.
Wij zijn dankbaar voor 98 jaar leven en we danken
God dat hij een ieder van ons oneindig veel geeft,
oneindig meer dan we soms verdienen. In het vieren
van de eucharistie mogen we daadwerkelijk ervaren
hoe Christus zichzelf telkens geeft. Hij roept ons op
telkens hem te blijven gedenken; zo mogen we pastoor De Vreeze ook blijven gedenken. We mogen er
op vertrouwen dat pastoor De Vreeze nu in alle rust,
warmte en vrede geborgen is.
Leon Feijen, Diaken

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Water en vuur

Was dat de zomer van 2021?

D

e vorige twee zomers waren bloedheet en
kurkdroog. Iedere bui regen werd met vreugde
begroet. Deze zomers is anders, normaler.
Eigenlijk is het een gewone, Hollandse zomer.
Dat neemt niet weg dat we in de wereld, maar ook
dichtbij, dingen zien gebeuren die ons in ieder geval
bewust mogen maken, dat er wat met ons klimaat aan
de hand is. We hebben het gezien in Limburg, België
en Duitsland waar door enorme hoosbuien, liefelijke
riviertjes uitgroeiden tot woeste, niets-ontziende, kolkende watermassa’s die alles op hun weg vernietigen.
We zien het aan de grote bosbranden in Rusland, Turkije
en Noord-Amerika en Canada. We zien het op televisie
en zijn geschokt door de enorme gevolgen die deze
rampen hebben voor de mensen die daar leven. Maar
beseffen we wel genoeg dat deze rampen ook gevolgen hebben voor de hele wereld?
Ik geloof dat het de astronaut André Kuipers is geweest
die zich, toen hij in het heelal vertoefde en de blauwe
aarde van een afstand kon bekijken, pas goed realiseerde hoe kwetsbaar die aarde is. Onze aarde is maar
een klein bolletje in het gigantische heelal. De lagen om
de aarde, die ons beschermen tegen de kracht van de
zon, tegen de straling die uit de ruimte op ons afkomt,
zijn zeer kwetsbaar en broos. De wetenschap realiseert
zich dat terdege en waarschuwt de mensheid keer op
keer. We moeten echter ook vaststellen dat de politiek terugdeinst om afdoende maatregelen te nemen.
Er zijn zelfs leiders in de wereld die het hele probleem
ontkennen en denken dat het allemaal voort kan gaan
op dezelfde voet of – als er al iets gedaan moet worden
– het probleem doorschuiven naar andere landen en
volgende generaties.

De aarde, het heelal, alles wat geschapen is, de Schepping, het is het werk van Gods Hand. Zo kijken wij als
gelovigen naar de wereld waarin wij leven. En of die
Schepping nu wel of niet in zeven dagen is geschapen,
zoals het Bijbelboek Genesis ons leert, gelovige mensen
zijn er van overtuigd dat God aan het begin staat zoals
Hij ook aan het einde aanwezig zal zijn. In het boek Genesis staat herhaaldelijk geschreven, nadat een scheppingsdag verlopen is: “En God zag dat het goed was!”
God heeft ons een aarde gegeven waarin alles voorhanden is om de mens in staat te stellen goed te leven. Ook
Jezus wijst ons herhaalde malen in het Nieuwe Testament op de schoonheid van de Schepping: “Kijk naar de
bloemen in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden niet,
ze spinnen niet. Toch zeg ik u: zelfs koning Salomo in al
zijn pracht was niet gekleed als een van hen.” (Mat. 6,

28-29) En ook het boek Psalmen kent prachtige verwijzingen naar de natuur en de wereld waarin wij mogen
leven.
God is niet te bedenken zonder de Schepping. De
Schepping, die een kostbare schat is, gelegd in de handen van de mensheid van vandaag. Wij moeten deze
mooie aarde doorgeven aan de volgende generaties.
Paus Franciscus heeft in 2015 een encycliek geschreven,
‘Laudato Si!’, waarin hij de mensheid oproept om met
elkaar in overleg te treden en samen de verantwoordelijkheid te nemen voor die Schepping. Iedereen is verantwoordelijk. Wij kunnen als mensheid niet de verantwoording voor het probleem neerleggen bij bepaalde
landen, bepaalde groepen. Het probleem is niet op
te lossen door te zeggen dat de boeren in Nederland
moeten inkrimpen! Het gaat er om dat ieder van ons
verantwoordelijkheid neemt.
Toen ik vanmorgen boodschappen haalde en ze op
de loopband bij de kassa plaatste, was ik opnieuw
geschokt over de hoeveelheid plastic er op die band
stond! Het kan anders, het moet anders. Het begint
echter met je iets te realiseren: de aarde is kwetsbaar,
de aarde is een prachtig geschenk waarop wij mogen
leven, wonen, werken, plezier mogen hebben, lief mogen hebben, waar we verdriet mogen hebben en waar
we telkens weer opnieuw verbaasd mogen zijn over
haar onbeschrijfelijke schoonheid. Als geen ander heeft
de H. Franciscus dat duidelijk gemaakt in zijn Zonnelied.
Door zijn keuze van woorden maakt hij duidelijk dat wij
in relatie staan met de Schepping. De Schepping is niet
iets buiten ons, wij staan in de Schepping, wij zijn de
Schepping!
Pastoor Marc Oortman
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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:

Aartsengelen en engelbewaarders

E

ngelen spelen in de heilige Schrift en in de
geloofstraditie tot op de dag van vandaag een
grote rol. De Bijbel beschrijft ons de engelen
als de boodschappers die namens God uit het
hemels domein een bericht van hoop en toekomst of
een opdracht komen brengen.

Bode
Zo hebben Abraham en Jacob via engelen verstaan wat
God met hen voor had. En ook belangrijke leiders als
Mozes, Jozua, Gideon en Simson kregen bezoek van een
engel om hen Gods bedoeling aan te kondigen. In de
reeks geldt het bezoek van de engel Gabriël aan Maria,
om de geboorte van Jezus aan te kondigen, als hoogtepunt. Het woord ‘engel’ komt van het Griekse ‘Angelos’
dat ‘bode’ betekent. De engelen zijn geestelijke wezens
die in Gods glorie zijn en eeuwig zijn lof zingen, maar
die ook als boodschappers, helpers en beschermers bij
de mensen zijn en voor hen ten beste spreken bij de
Eeuwige.
Lofzang
In het eucharistisch gebed kennen wij aan het slot van
de prefatie de aanhef van het ‘heilig’, waarbij wij in het
gebed eraan herinnerd worden dat wij deze lofzang
zingen ‘met alle engelen, machten en krachten, met
allen die staan voor uw troon’, een verwijzing naar Jesaja
6, 2-3 waar de serafs rondom God elkaar het heilig
toezingen. Het eerste en oudste eucharistisch gebed
bidt ‘zendt dan uw engel, machtige God, om deze
gebeden en gaven op te dragen naar het altaar van uw
heerlijkheid’. De lofzang ‘Eer aan God’ is gebaseerd op de
lofzang van de engelen in de kerstnacht. En aan het slot
van de uitvaartliturgie zingen wij ‘mogen de engelen u
brengen naar het paradijs’.

Aartsengel Gabriël
Aartsengel Gabriël is de boodschapper van God en
speelt een belangrijke rol in zowel de joodse Tenach
als in het christelijke Oude en Nieuwe Testament.
In de kunst wordt hij doorgaans afgebeeld in een
tuniek of liturgisch gewaad en met een bodestaf in
zijn hand. In moderne bewoordingen zou men hem
de koerier van God kunnen noemen. Gabriël, de
verheven bode, verkondigde aan Maria de geboorte van Christus. Bij zijn verschijning aan haar zou hij
het katholieke gebed ‘Wees gegroet Maria’ hebben
uitgesproken. Wie de aartsengel Gabriël aanroept,
mag rekenen op creatieve ingevingen en bescherming tijdens de zwangerschap.
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Aartsengelen
In de liturgie zijn er meerdere feesten van engelen
geweest. Na het laatste concilie heeft de kerk er, in het
kader van de herziening van de liturgische kalender,
voor gekozen de feesten van de engelen tot twee dagen
te beperken: op 29 september, het feest van de heilige
aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël en op 2 oktober het feest van de heilige engelbewaarders. De drie
aartsengelen hebben elke een eigen rol en functie die
we kennen uit de Heilige Schrift. Michaël is de strijder
voor het volk en beschermer tegen het kwaad, Gabriël
de boodschapper van het goede nieuws en Rafaël de
reisgenoot en genezer en bemiddelaar van de gebeden.
Vooral Michaël is bekend als patroon van vele parochies,
met name aan de rand van de zee en als beschermer tegen de gevaren die van de oceaan konden komen. Een
van de beroemdste heiligdommen ter er van Michaël
is Mont Saint Michel, op een eiland aan de kust van
Bretagne.
Bescherming
Het geloof in de engelbewaarders of de beschermengelen heeft in de katholieke devotie een hoge vlucht
genomen (denk bijvoorbeeld aan het avondgebedje
met de 14 engeltjes), maar is al heel oud, gebaseerd op
de evangelieteksten Matteus 18, 10, waarbij juist van de
kleinen gezegd wordt zij engelen hebben die hen beschermen. Ook Psalm 91, 11 getuigt van het geloof in de
bescherming door Gods engelen: ‘Hij heeft zijn engelen
last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u
op hun handen dragen’. Het geloof in engelen en goede
geesten die ons nabij zijn leeft in onze tijd weer op, vaak
juist bij mensen die hun geloof buiten de kerk beleven.

Volgens Lucas was Gabriël zowel de aankondiger van de geboorte van Johannes de Doper als
van Jezus Christus. In de joodse geschriften is hij
bovendien de ‘engel des doods’. Gekleed in tuniek
en met een staf wordt hij sinds de 13de eeuw ook
afgebeeld met een lelietakje, het symbool van de
maagdelijkheid van Maria. Bij afbeeldingen van
de annunciatie (Maria Boodschap) van Jezus is hij
steevast aanwezig, op iconen meestal ook met een
bodestaf en een scepter als symbool dat hij het
gezag van God heeft ontvangen.
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Een blik op...

Passieretabel Zeddam

Een bijzonder laatmiddeleeuws altaarstuk
In de Oswalduskerk te Zeddam is een fraai en voor veel mensen onbeken kunstwerk te bewonderen. Het gaat om
een laatgotisch eikenhouten bovenstuk van een altaar, gedecoreerd met mooie gesneden voorstellingen uit het
Lijdensverhaal van Christus. Dit zogenaamde Passieretabel staat opgesteld op het altaar in de zuidelijke zijbeuk.
Als je het altaar nadert wordt pas de veelheid aan levendige figuurtjes duidelijk, levendig en vol actie, maar toch
onbewogen en verstild in het eeuwenoude eikenhout. Je moet goed kijken om de veelheid aan details te kunnen
zien in dit middeleeuwse Passieverhaal.
De altaarkast van het retabel bestaat uit drie eikenhouten rechthoekige compartimenten of nissen, de
middelste nis is hoger en is geplaatst op twee kleinere
bijna vierkante nissen. In deze nissen is verhalend
beeldhouwwerk geplaatst, te lezen van links naar
rechts. Links de Kruisdraging, dan in het grote centrale
vak een grote Kruisigingsvoorstelling en rechts wordt
het Vertrek naar het graf verbeeld. De voorstellingen
zijn opgebouwd uit allerlei kleine figuurtjes, gekleed
in fantasiekostuums, die de betreffende personages
typeren en duidelijk maken dat de gebeurtenissen zich
afspelen in het verre uitheemse Heilige Land.
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De decoratie van de bakken doet denken aan een
kerkinterieur, ze zijn aan de bovenzijde overhuifd door
een gewelf, waarvoor ragfijn gesneden traceerwerk is
geplaatst en de voorstellingen zijn opgesteld onder
opvallende gebogen hollijsten waarin apostelbeeldjes
staan (die meebuigen met de lijst). Onder de Kruisigingsvoorstelling twee kleinere voorstellingen: links de
Annunciatie en rechts de Geboorte van Christus. Er zit
veel diepte in de sculptuur, de Kruisigingsvoorstelling
is zelfs opgebouwd uit drie lagen of coulissen. In de
eerste laag vooraan is links de in zwijm vallende Maria
te zien, ondersteund door Johannes en de twee Maria’s,

waarbij Maria Magdalena in smart haar handen wringt.
In de tweede laag daarboven is een steil oplopend
rotslandschap te zien met twee ruiters; links de blinde
Longinus die met zijn lans de zijdewond toebracht en
recht Stephaton, ook met een lans (deze lans is een
verkeerde restauratie, hij droeg oorspronkelijk een stok
met in azijn gedrenkte spons). Geheel bovenaan, in de
derde laag, zien we de gekruisigde Christus tussen de
beide moordenaars.
Een juweel
Het beeldhouwwerk van het retabel is nu onbeschilderd. Dit was niet altijd zo, de originele beschildering is
verloren gegaan. Middeleeuwse retabels werden eigenlijk altijd bont beschilderd in allerlei kleuren en voorzien
van dun opgelegd bladgoud en bladzilver. Een dergelijke beschildering was uitermate kostbaar, maar was
van groot belang voor de uiteindelijke uitstraling van
het altaar. In de middeleeuwen werden de luiken van
dergelijke altaren alleen tijdens de mis of op feestdagen
geopend. Als de luiken werden geopend, ontvouwde
zich een sprookjesachtig schouwspel en was de bonte
pracht te zien, als een juweel in een juwelenkist. De gesneden baldakijnen boven de voorstellingen zorgden
voor een prachtige schaduw- en dieptewerking.

Herkomst
Het dorp Zeddam ligt in de Liemers, een streek in
Gelderland ten zuidoosten van Arnhem. Uit de Liemers
is relatief veel middeleeuws beeldhouwwerk overgebleven. Het meeste hiervan bevindt zich vandaag de
dag echter in musea en niet meer in de kerken waar ze
ooit voor werden gemaakt. Het retabel van Zeddam
bevindt zich gelukkig nog wel in zijn originele religieuze context, maar het is niet zeker dat het ook voor
de Zeddamse kerk werd gemaakt. Zeddam had al in de
vroege middeleeuwen een kerk. Het enige wat echter is
overgebleven van de middeleeuwse kerk is de toren uit
de vijftiende eeuw. De huidige neogotische kerk werd
in 1891 tegen deze toren aan gebouwd.
Van oudsher doen twee verhalen de ronde over de
herkomst van het retabel. De ene overlevering verhaalt
dat het retabel inderdaad oorspronkelijk is vervaardigd
voor de kerk te Zeddam. Toen de kerk in 1597 werd
overgenomen door de protestanten zou het retabel in
veiligheid zijn gebracht in een boerderij in Stokkum.
Daarna duurde het tot 1675 voordat de katholieken in
Zeddam toestemming kregen een eigen schuilkerk in
te richten in een schuur. Mogelijk is het retabel toen al
naar deze schuurkerk overgebracht. In 1748 werd het
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voorstellingen in eenzelfde stijl. Er werd naar modellen
gewerkt en vaak werkten meerdere beeldsnijders aan
één altaarstuk. Het Zeddamse retabel dateert uit de
periode 1510-1515. Hierop wijzen vooral de stijl van de
figuren, de details van de kostuums en de vergelijking
met andere overgebleven Antwerpse retabels. Door de
hoge kwaliteit van het snijwerk, bepaalde afwijkingen
van de standaard beeldtaal en het feit dat de eenheid in
stijl wijst op één en dezelfde beeldsnijder, lijkt het erop
dat we hier niet te maken hebben met een Antwerps
serieproduct, maar een in opdracht vervaardigd retabel.
Zeldzaam retabel
Vandaag de dag is het retabel een van de zeer weinige
gave laatmiddeleeuwse altaarstukken die in Nederland bewaard zijn gebleven. Veel is verloren gegaan
gedurende de beeldenstorm en later door gebrek aan
waardering voor middeleeuws erfgoed. Ook het retabel
uit Zeddam heeft geleden onder de vele verhuizingen.
De originele middeleeuwse luiken gingen verloren;
de huidige luiken zijn een laat negentiende-eeuwse
toevoeging door de Gebr. Endlich uit Emmerich. Ook de
altaarkasten zijn vervangen en de originele beschildering van het beeldsnijwerk is verdwenen. Ondanks deze
aanpassingen heeft het retabel veel van zijn zeggingskracht behouden. De gedetailleerd uitgewerkte figuren,
de gebaren, de gezichtsuitdrukkingen en de levendigheid zorgen ervoor dat ook nu nog de Bijbelse taferelen
tot leven komen en de beschouwer beroeren.
altaar overgebracht naar een nieuw kerkhuis gebouwd
in het Benedendorp. Hier stond het retabel tot 1810,
toen de oude middeleeuwse kerk weer teruggegeven
werd aan de katholieken.
Het Memorieboek van de parochie vertelt echter een
ander verhaal. Volgens deze overlevering is het retabel oorspronkelijk afkomstig uit het nabij gelegen
franciscanenklooster te Elten. Tijdens de Franse bezetting van Gelderland in 1672-1673 dreigde het retabel
overgebracht te worden naar Parijs, maar werd het
gered door Stokkumse boeren die het verborgen. Na
het vertrek van de Fransen werd het overgebracht naar
de genoemde schuurkerk te Zeddam. Welk verhaal
klopt weten we niet, maar in ieder geval spelen in beide
verhalen de inwoners van Stokkum een heldenrol!
Antwerpen
Wat we wel zeker weten is dat het retabel is vervaardigd in Antwerpen. Het retabel is namelijk diverse
keren gemerkt met het ‘handje’, het merkteken van
de stad Antwerpen, als bewijs dat de kwaliteit van het
verwerkte hout was goedgekeurd door het gilde. In
de late middeleeuwen was de handelsstad Antwerpen
een belangrijk centrum voor de productie van retabels.
Rond 1500 bereikte de productie haar hoogtepunt. De
retabels werden over heel Europa geëxporteerd: naar
Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en zelfs
naar de Canarische Eilanden. In eerste instantie werden
de retabels in opdracht gemaakt. Later, toen de vraag
heel groot werd, ontstond een seriematige productie
waarbij vanuit voorraad kon worden verkocht. Deze
retabels toonden meestal dezelfde terugkerende
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door Pia Verhoeven
Erfgoedspecialist Museum Catharijneconvent /
consulent kunstzaken Aartsbisdom Utrecht

Gabriël actueel

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze keer
Zuster Angela Hogeboom, abdis
van de zusters clarissen van het
klooster in Megen.

De stand van zaken

Kerkbalans 2021
Net zoals andere jaren is ook begin van dit jaar 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.
Halverwege 2021 hebben we een goed beeld over
de bijdragen die onze parochie voor 2021 van u heeft
ontvangen voor de actie Kerkbalans 2021. Aan ontvangen toezeggingen verwacht de Parochie nu ruim €
226.000,- te ontvangen waarvan al ruim € 202.000,- is
overgemaakt of geïncasseerd. Hiermee hebben we de
eerste doelstelling van dit jaar om boven € 200.000,- uit
te komen gehaald. Heel hartelijk dank aan u allen voor
deze bijdragen.
Aan toezeggingen zitten we nu op 90% van de totale
bijdragen van 2020 (€ 251.150,67). Nog 10% te gaan
om de tweede doelstelling, om gelijk te komen met de
bijdragen van 2020, te halen.
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

Column
Column

Verlichting

In augustus worden de dagen al zienderogen korter,
de avond valt eerder in. Drie liturgische lichtfeesten
proberen het licht voor ons vast te houden, juist
nu de zonkracht afneemt: op 6 augustus het feest
van de gedaanteverandering van de Heer op de
berg, waar zijn gezicht gaat stralen als de zon; op
11 augustus de feestdag van de heilige Clara, die
haar naam met ere draagt en een hoge kandelaar
genoemd wordt in het huis van de kerk; en op 15
augustus het hoogfeest van de Tenhemelopneming
van Maria, waar zij voorgoed deelt in het licht en het
leven van de Allerhoogste.
Verlichting in donker wordende tijden. Maar ons
woord verlichting staat niet alleen tegenover
verduistering, het is ook het tegenovergestelde van
verzwaring. Er kan ons een licht opgaan in onze
duisternis en een zware last kan ons licht of lichter
gaan vallen. Beide betekenissen hangen samen:
als ik helderder ga zien waarvoor ik iets doe, kan
die taak voor mij lichter worden. De heilige Clara
beschrijft het begin van haar religieuze weg zo:
‘Nadat de allerhoogste, hemelse Vader mijn hart
heeft willen verlichten…’ en dat geeft haar de kans
haar niet altijd gemakkelijke weg toch lichtvoetig en
met vertrouwen te gaan.
Onze weg is in deze tijd ook niet gemakkelijk. Na
drie zeer hete zomers en dit jaar een angstige
zomer met veel wateroverlast staat het thema
klimaatverandering hoog op de agenda. Er spelen
echter meer grote vragen, zoals milieuvervuiling,
migratiestromen, mogelijkheden en misbruik van
het wereldwijde web, kunstmatige intelligentie,
ruimtetoerisme. Welke kant gaat de mens op? Welke
weg moeten wij kiezen? Hoe zorgen wij dat we oog
in oog met zulke problemen niet moedeloos worden
en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan?
Ik vind het mooi, die ervaring van Clara dat God
haar hart verlicht en daarmee haar gang lichtvoetig
maakt. We bidden zingend in de Pinksterhymne
‘Verlicht ons duistere verstand’, maar ik bid ook vaak
dat God ons hart verlicht. Dan volgt het verstand wel
en zal de weg ons lichter vallen. Die ervaring wens
en bid ik ook u toe.

Zr Angela osc
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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

Zaterdag 28 en		
Zaterdag 09:00 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 29 augustus
Schuttersfeest
Eucharistieviering
		 Eucharistievering
M. Oortman
		 M. Oortman
Oswalduskoor
		 Schutterij
		
De Eendracht		

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling
Different Generations

		 Zaterdag 19:00 uur
		 Eucharistieviering
		
M. Oortman
		 One More Voice
Maandag 09:30 uur
Kermis
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Martunuskoor
Beek/Loerbeek

Maandag
30 augustus

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Vrijdag
3 september

Zaterdag 4 en
zondag
5 september

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman 			
B. Aarsen en T. Reuling M. Oortman
Pancratiuskoor		
Dameskoor Martinus
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
				
Zaterdag 14:30 uur
Zaterdag 11 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Zonnebloem
12 september		
M. Oortman
M. Oortman
B. Aarsen en L. Feijen 		
Gildehuis
		 LatijnsOswalduskoor
Cantare per Dio
M. Oortman en
		 Gregoriaanskoor
G. Hendriksen
				
Martinuskoor
Beek/Loerbeek
Zaterdag 18 en
zondag
19 september

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering
Oecumenische viering		
H. Hendriksen
Ds. T. Menting en
Pancratiuskoor
T. Reuling		
		 Cantare per Dio		
Zondag
26 september

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor
Nieuw Wehl

Gabriëldag
10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - Gabriëlkoor
Mariakerk - Didam

Vrijdag 1 oktober

Zaterdag 2 en
zondag 3 oktober

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Zaterdag 19:00 uur				Zaterdag 17:00 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
			
Eucharistieviering
Mariaviering
M. Oortman
			M. Oortman
M. Oortman
Pancratiuskoor
		
Martinuskoor
Dameskoor
					Beek/Loerbeek
Martinus
		

		

				 Zondag 09:30 uur
				 Eucharistieviering
				M. Oortman
				Latijns				Gregoriaanskoor
		
Zaterdag 9 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 10 oktober 		
Mariaviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 T. Reuling
H. Hendriksen
B. Aarsen en T. Reuling
Martinuskoor
Dameskoor Martinus
Cantare per Dio
		 Beek/Loerbeek			
			
Zaterdag 17:00 uur
Zaterdag 16 en
Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
zondag 17 oktober
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Mariaviering
M. Oortman en 			
Familieviering
G. Hendriksen
L. Feijen			
M. Oortman en
Oswalduskoor
Latijns-			
L. Feijen
Gregoriaanskoor			
Kinderkoor SamSam
Zondag 11:00 uur			
					Eucharistieviering
					
M. Oortman en
					L. Feijen
					Different Generations
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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.
De vakantieperiode is aangebroken als ik dit zit te tikken.
Een periode van een stapje terug doen en even tot rust
komen om de accu weer op te laden voor een nieuw
werkjaar.

ook gaan doen, is alle werkgroepen in beeld brengen die
er zijn binnen de parochie en aangeven hoe de lijntjes
nu lopen. Daarna zullen we er per werkveld dieper op in
gaan.

Een nieuw werkjaar die toch nog onzeker zal beginnen.
Kunnen we weer met grotere groepen samenkomen,
mogen koren weer de volledige repetitie oppakken en
samen zingen? Enzovoort. Komen al onze vrijwilligers
terug die zolang niets meer konden doen? Allemaal vragen waar we gaandeweg het nieuwe werkjaar antwoord
op zullen krijgen. Er zijn een aantal vrijwilligers gestopt
met hun werkzaamheden om verschillende redenen en
omstandigheden.

Ondertussen gebeuren er mooie dingen. Vrijwilligers die
zich spontaan aanmelden zoals een communicantje die
zich heeft gemeld voor Kinderkoor SamSam. Een koster
die weer terug is in Didam. Wij hopen dat iedere vrijwilliger die zich aanmeldt binnen de parochie zich snel thuis
voelt en veel plezier beleeft aan zijn/haar taak.

En toch blijven we positief. De laatste bijeenkomst voor
de vakantie die we hadden met de Commissie Vrijwilligersbeleid, hebben we afgesloten met een aantal doelstellingen voor ons zelf. Ik noem er een paar. We gaan
kijken hoe we op een andere manier vrijwilligers kunnen
werven. We weten dat men vaak niet meer voor een
langere periode vast wil zitten aan vrijwilligerswerk. Met
het bestuur samen zijn we aan het kijken hoe we met
projecten kunnen gaan werken. Houd hiervoor zeker de
website en facebook in de gaten. Uiteraard zullen we dit
ook blijven communiceren via dit parochieblad. Wat we

Er staat een cursus voor nieuwe uitvaartvrijwilligers gepland voor komende herfst, zie de oproep elders in dit
blad. En we gaan kijken of het mogelijk is dat verschillende werkgroepen parochiebreed elkaar weer kunnen
ontmoeten.
Kortom: op naar een nieuw werkjaar. Wij, leden Commissie Vrijwilligersbeleid, hopen dat u een fijne en mooie vakantie heeft gehad ondanks de maatregelen die er zijn.
Beste mensen, blijf allen gezond en hou je goed. Samen
kunnen we werken aan een bloeiende parochie!
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Zondag 26 september

Gabriëldag 2021
Wellicht heeft u het ook wel eens meegevierd; onze Gabriëldag. Met fietslinten
door de parochie, een feestelijke viering in de Mariakerk in Didam en daarna
een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. We kijken er naar uit om
de Gabriëldag weer op die manier te kunnen vieren. Dit jaar is dat echter nog
niet het geval.
Maar we willen uiteraard ook dit jaar wél stilstaan bij onze naamdag. Hoe zit dat er uit? Op zondag 26 september is er om 10:00 uur een eucharistievering in de Mariakerk in Didam. Deze viering is voor 120 mensen
toegankelijk waarbij een aantal plaatsen bestemd zijn voor mensen uit de geloofskernen die wij als werkgroep
actief zullen uitnodigen. De Gabriëldag is immers een dag voor de gehele parochie. Naast de mensen die worden uitgenodigd kunt u ook een plekje in deze viering reserveren. Dit kunt u lokaal in uw eigen geloofskern
doen. Hoe dit vorm wordt gegeven zullen we met u communiceren via de huis-aan-huiskranten, de facebookpagina en de website.
Tijdens de weekendvieringen van 2/3 en 9/10 oktober zullen we in alle weekendvieringen ook nog stil staan
bij onze naamdag zodat, mocht u zondag 29 september niet de gelegenheid krijgen om te komen, u een
kleine Gabriël attentie mee kunt nemen naar huis.
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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
De nieuwe versoepelingen die de regering heeft
doorgevoerd betekenen dat er weer regulier kerkbezoek
mogelijk is. Tijdens de vieringen hoeft u niet meer een
mondkapje te dragen. Wel vragen we alle kerkgangers
onderling anderhalve meter afstand te bewaren en tijdens
de communiegang de aanwijzingen van de deurwachters
te blijven opvolgen. Ook wordt de communie nog met
het pincet aangereikt. Het is niet meer noodzakelijk voor
een viering uw deelname op te geven. Wel vraagt de
deurwachter u om uw gegevens achter te laten op de
aanwezigheidslijst bij het binnengaan van de kerk.
Bedevaart Kevelaer
Jammer genoeg hebben we ondanks de versoepelingen
toch moeten besluiten de bedevaart ook dit jaar geen
doorgang te laten vinden. De situatie in Duitsland maakt,
net als bij ons, allerlei maatregelen noodzakelijk bij
grensverkeer. Hierdoor is de bedevaart niet te realiseren.
We hopen van ganser harte dat we volgend jaar als
parochie wel ter bedevaart kunnen gaan.
Uurwerk Zeddam
Op de kerktoren van de Oswalduskerk in Zeddam prijkt
het gerestaureerde uurwerk. Van ver kan men weer bij
de tijd blijven! Er is een klein ongeluk gebeurd tijdens de
plaatsing, waarbij de hoogwerker een ornament van het
dak boven de zij-ingang raakte. Gelukkig werd niemand
gewond! Het herstel zal zo snel mogelijk plaatsvinden.

Hulp in Didam
Na de zomervakantie zal de kerk in Didam
hoogstwaarschijnlijk weer een aantal helpers krijgen voor
het algemene onderhoud van het kerkgebouw. Deze
jongeren met een verstandelijke beperking komen vanuit
de Ziep en volgen op deze manier hun stage. We zijn erg
blij met hun hulp!
Parochieblad De Gabriël
De meesten van u ontvangen het parochieblad De Gabriël
in de brievenbus. Daarnaast liggen er in elke geloofskern
waar het kerkgebouw toegankelijk is en het secretariaat
nog geopend is altijd exemplaren die u mee kunt nemen.
In een aantal geloofskernen ligt De Gabriël ook bij de
plaatselijke supermarkt of buurthuis. Krijgt u De Gabriël
niet in de brievenbus maar wilt u dat wel graag? Laat dit
even weten bij uw lokale secretariaat óf bij het centrale
secretariaat.
Kerkhof Nieuw-Dijk
Het kerkhof in Nieuw-Dijk wordt overgenomen door
Stichting beheer voormalig kerkelijk erfgoed Nieuw-Dijk.
Na het afronden van de officiële overdracht zijn inmiddels
drie kerkhoven van de parochie aan lokale beheerders
overgedragen; Braamt, Stokkum en Nieuw-Dijk
Bestuur parochie H. Gabriël

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Corona
We dachten met ons allen dat we er wel een keer af
zouden zijn, maar niets is minder waar! Het Covidvirus
waart nog steeds rond en beperkt ons nog steeds in
onze activiteiten. Het is inmiddels toegestaan om met
wat meer mensen en zonder voorafgaande opgave, de
vieringen in de kerk te laten plaatsvinden. Maar de 1,5
meter blijft onverkort gelden en ook is nog steeds niet
toegestaan om samen te zingen.
Deze omstandigheden hebben de Schutterijen doen
besluiten om de traditionele vieringen in de kerk niet
te laten doorgaan. Daarnaast zal er ook dit jaar geen
bedevaart naar Kevelaer plaatsvinden en ook de
bedevaart naar Lourdes is geannuleerd. Een heleboel
vertrouwde onderdelen van het jaarprogramma
vervallen. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Wij hopen in
ieder geval dat we wel een Gabriëldag kunnen vieren op
zondag 26 september. Misschien niet zoals we gewend
zijn, maar toch wel een moment om te benadrukken
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dat we één parochie zijn! Wij houden u hierover op de
hoogte!
Voorgaan bij uitvaarten
In dit najaar hopen wij een aantal mensen door middel
van een aantal bijeenkomsten, voor te bereiden om als
vrijwilliger voor te gaan bij uitvaarten. Dat is niet zomaar
een taak en het is dan ook niet vreemd om zij die dat
willen en dat kunnen, bagage te geven om deze vorm
van voorgaan goed te kunnen doen. Mochten er mensen
zijn die zich geroepen voelen om dit te doen, meld u zich
bij het pastoresteam om bij Wilma Beursken.
H. Sacrament van de Zieken/Ziekenzegen
Het H. Sacrament van de Zieken is een sacrament
dat bedoeld is om mensen die ziek zijn of door
ouderdom hun einde voelen naderen, kracht te geven
en bovendien te laten weten dat God hen nabij is.
Hetzelfde geldt ook voor de ziekenzegen die door de
diaken kan worden gegeven. Jammer genoeg worden
wij met grote regelmaat bij mensen geroepen die
zelf niets meer meemaken van de ziekenzalving of de

ziekenzegening omdat ze niet meer bij kennis zijn.
Ook dan is de ziekenzalving en de ziekenzegen zinvol,
maar het wint aan betekenis als zij die de ziekenzalving
of ziekenzegening ondergaan, dit ten volle beseffen.
Anders dan vaak wordt gedacht is het geen Sacrament
van de stervenden! Het is een sacrament voor zieken,
voor ouderen, voor mensen die weten dat ze een zware
tijd tegemoet gaan: voor mensen die een steuntje in de
rug van God kunnen gebruiken!
Wij vragen u dan ook om tijdig contact met ons op te
nemen om over dit waardevolle moment te spreken. Of u
nu zelf de ziekenzalving of ziekenzegen wilt ontvangen,
of u als naasten van iemand. Maak het onderwerp ook
bespreekbaar met uw dierbaren. Dat gesprek zal niet
altijd eenvoudig zijn, het is niet gemakkelijk om zoiets
bespreekbaar te maken, maar probeert u het. Dan bent u
ook op de hoogte van wensen die uw dierbare heeft. Als
u hierover vragen heeft: neemt u contact met ons op.
Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

Opstarten van bijeenkomsten
en cursussen
Cursus voorgaan bij uitvaarten
Komende herfst zullen er in onze parochie een aantal bijeenkomsten voor vrijwilligers gepland worden.
Werkgroepen zullen hiervoor worden uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie met…
Een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk is het
voorgaan in uitvaarten. Nabestaanden tot steun
te mogen zijn bij het voorbereiden van het laatste

afscheid. In het najaar zal - bij voldoende aanmeldingen – een cursus van start gaan. Denkt u geschikt te
zijn voor deze vorm van vrijwilligerswerk dan bent u
uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus.
U kunt zich aanmelden tot 30 september 2021, via
vrijwilligers@parochiegabriel.nl. Na aanmelden
nemen wij contact op met u.
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“U spreekt met de uitvaartwacht”
Start van keten van vrijwilligers
We hebben er allemaal weleens mee te maken gehad: het overlijden van een naaste. Tegenwoordig zet je dan
met één telefoontje naar een begrafenisondernemer heel wat in werking. Hoe anders was dat vroeger waarbij de
naaste buren een belangrijke rol vervulden. De ‘burenplicht’ is nu bijna helemaal verdwenen, maar vroeger werden de naaste buren het eerste op de hoogte gesteld, aan weerskanten 1 deur. Door de buren werd de overledene
afgelegd (gewassen en gekleed). Daarna kregen de andere buren bericht. Samen werd dan alles geregeld voor de
begrafenis.
Inmiddels wordt bijna alles geregeld door de begrafenisondernemers. Zij nemen vele taken die komen kijken bij
een overlijden uit handen van de nabestaanden. Eén van
die taken is het contact met de parochie wanneer een
familie een kerkelijk betrokken uitvaart of afscheid wenst.
De begrafenisondernemer neemt dan, in het geval van
de parochie H. Gabriël, contact op met de zogenaamde
uitvaartwacht. Als redactieleden zitten wij om de tafel
met de mensen die deze telefonische uitvaartwacht
bemensen: Tonnie Buiting, Riet Visser, Ali Kobesen en Gertruud Gerritsen. Sinds een aantal jaren ontvangen zij alle
telefoontjes van uitvaartondernemers van parochianen
vanuit de gehele parochie.

lang fysiek een mobiele telefoon waarop de belletjes
binnenkomen. Woensdag lijkt een rare dag zo midden
in de week, maar is voor ons praktisch omdat we ook
de weekendmededelingen verzorgen die in de kerken
worden voorgelezen.”
Riet: “Bij de telefoon hebben we ook een fysieke agenda
die we aan elkaar overdragen. Daarin vermelden we voor
elke kerklocatie bijzonderheden zodat we precies weten
wanneer welk kerkgebouw beschikbaar is en wanneer
niet. Zo is de kerk in Wehl bijvoorbeeld ook gebruikt voor
corona-vaccinaties. Voor ons belangrijk om te weten
zodat we weten dat op dat tijdstip er geen avondwake of
uitvaartviering kan plaatsvinden.”

Tonnie: “Voor ons allemaal geldt dat we eigenlijk altijd
al actief waren als vrijwilliger in de parochie, alleen dan
op clusterniveau zoals we dat toen nog kende. Ook toen
kregen we de meldingen van overledenen door, maar ook
vragen over dopen, huwelijk, etc.”
Gertruud: “Na de sluitingen van een aantal kerken in
onze parochie heeft Theo Reuling de telefonische
uitvaartwacht bedacht zoals we die nu kennen. In
principe krijgen we hier alleen nog maar telefoontjes op
binnen van uitvaartondernemers, maar heel soms ook
nog wel eens parochianen met een vraag over het een
of ander. Zeker nu in een aantal geloofskernen het lokale
secretariaat niet meer wordt bemenst.”

Helder. Maar wat gebeurt er op het moment dat de
telefoon overgaat?
Tonnie: “Zoals al aangegeven worden wij gebeld door
de uitvaartondernemer. Vaak belt hij ons terwijl hij bij
de familie zit zodat wij gelijk in de fysieke agenda die
Riet ook al noemde kunnen kijken of er beschikbaarheid
is in het kerkgebouw naar wens. Eventueel geeft
men dan ook een voorkeur voor een voorganger aan.
Vervolgens nemen wij contact op met de coördinator
van de geloofskern waar de uitvaart of het afscheid
zal plaatsvinden. Die stellen vervolgens alles lokaal in
werking. Zij regelen en informeren de koster, acolieten,
koor, grafdelvers, deurwachters, etc.”
Riet: “Wij zetten alles dan ook op papier zodat we dat
verder in de parochie kunnen delen. De juiste namen
van de overledene, overlijdensdatum, specifieke wensen,
contactpersoon en noem maar op. Ook vragen wij de
houten kruisjes aan die in de kerk worden opgehangen
en regelen we, indien de familie dat wenst, dat er vanuit
de parochie livestream wordt aangeboden.”

Jullie zijn met z’n vieren. Hoe vullen jullie de uitvaartwacht concreet in?
Ali: “We wisselen elke keer op de woensdagen. Dus van
woensdag tot en met de dinsdag erop heb je een week

Jullie zijn dus in principe altijd bereikbaar?
Ali: “Nou altijd… de afspraak is dat we bereikbaar zijn
tussen 09:00 uur en 20:00 uur. Het wil nog wel eens
voorkomen dat we later op de avond ook nog worden
gebeld, maar dan is het vaak met betrekking tot het
overlijden van iemand waarover in een eerder stadium
al contact is geweest. Wat dat betreft is het natuurlijk
onvoorspelbaar óf en hoeveel belletjes je krijgt. Gelukkig
maar!”
Gertruud: “Voorheen was je er eigenlijk wel drukker mee
omdat, zoals eerder al aangehaald, we dan ook belletjes
kregen met allerlei andere vragen. Nu zijn we ongeveer
een uur bezig per melding die we krijgen.”

Al met al zijn jullie dus een goed op elkaar ingespeelde groep met veel ervaring!
Ali: “Ja, we doen het allemaal inderdaad al een behoorlijke
tijd! Ik zelf al ruim 20 jaar, Tonnie ook al zo’n 22 jaar en
Riet en Gertruud respectievelijk 13 en 15 jaar. We zijn dus
inderdaad goed op elkaar ingespeeld.”
Riet: “We nemen ook makkelijk dingen van elkaar over of
nemen de telefoon even over als iemand verhinderd is.
We zijn een hechte groep en met vier personen is het ook
een mooi aantal om te doen. Denk dat we ook niet met
veel meer zouden moeten zijn, dit werkt prima.”
Gertruud: “En mocht je een keer een vraag krijgen waar je
het antwoord niet op weet dan is er altijd iemand die je
wél het antwoord kan geven. Binnen onze eigen groep, of
daarbuiten.”
Tonnie: “En dat niet alleen. Het voelt als een hele
dankbare taak alhoewel het natuurlijk redelijk zakelijk is.
En we staan er niet altijd bij stil, maar we staan binnen
de parochie aan het begin van een soort keten van

vrijwilligers die in actie komen op het moment dat
iemand met kerkelijk betrokkenheid wordt begraven of
gecremeerd.”
Ali: “Inderdaad, wij krijgen als eerste de melding en zetten
dan vervolgens heel wat in werking…”.
“En daarnaast proberen we ook altijd mee te denken met
de uitvaartondernemers om zo de laatste wensen van
iemand ook daadwerkelijk mogelijk te kunnen maken.”
Zo constateren we dat er in de loop van de tijd
ontzettend veel is veranderd rondom een overlijden.
Natuurlijk neemt een begrafenisondernemer daar een
belangrijke plaats in, maar ook als parochie helpen we
graag mee om een afscheid naar wens van de overledene
of de nabestaanden in te vullen. En onze uitvaartwacht is
daarin, vanuit de parochie gezien, een startpunt!

Gabriël actueel

Platform Armoedebestrijding Doetinchem
Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is werkzaam binnen de gemeente Doetinchem. Het PAD is
een vrijwilligersorganisatie en biedt kortdurend hulp als er financiële problemen zijn of problemen met een uitkering of voorziening.
Het PAD is een initiatief vanuit de plaatselijke kerken
en levensbeschouwelijke groeperingen. Ze werken
samen met een breed netwerk van organisaties
die zich bezighouden met armoedebestrijding en
schuldhulpverlening. Zij ondersteunen ook door
begeleiding naar de voedselbank, de kledingbank, de
Minimanna Markt of ondersteuning bij het vragen van
hulp bij de buurtcoach. De PCI van de parochie H. Gabriël
heeft met het PAD van doen zodra het hulpvragen betreft
van mensen die binnen de grenzen van onze parochie
wonen.
Het PAD heeft meerdere coördinatoren die 24 uren per
dag bereikbaar zijn. Bij iedere nieuwe aanvraag wordt
in principe een huisbezoek afgelegd. Bij een vraag om
financieel bij te springen wordt altijd bekeken of er geen
voorliggende voorziening is. Zo nodig kan het PAD op
zeer korte termijn (binnen 1 à 2 werkdagen) een oplossing
organiseren. Het PAD wordt daarbij ondersteund door een
netwerk van vrijwilligers en de financiën komen vanuit de
kerken (diaconieën en caritassen). Mensen die hulp nodig
hebben op dit gebied kunnen zelf contact opnemen met
het PAD. Dit kan ook namens de cliënt door bijvoorbeeld
zorgverleners en buurtcoaches.

schulden. Een goede zaak, want het PAD kan hierin
slechts in incidentele gevallen een oplossing bieden. Ook
opvallend waren relatief veel aanvragen rondom ‘leefgeld’.
In 2020 liep dit uiteen van leefgeld van bijvoorbeeld
40 euro per week tot aan directe financiële problemen.
Mensen kwamen regelmatig in de problemen omdat
zij vaak tussen twee uitkeringen in komen te zitten, en
vroegen dan bij het PAD een financiële ondersteuning
aan. Een groot deel van de aanvragen betrof de verhuizing
en/of inrichting van een woning. Daarnaast waren er in
2020 opvallend veel aanvragen voor de voedselbank en
laptops voor schoolgaande kinderen.
Het overgrote merendeel van de aanvragen kwam van de
buurtcoach of via andere hulpverleners. Een klein aantal
cliënten vroeg zelf om hulp. Via kerken hebben zich enkele
mensen gemeld en ook een aanvraag via de scholen.
Vooral dit laatste verdient aandacht omdat bekend is dat
veel jongeren al in de schulden zitten of erin komen. Door
de kerkelijke caritassen en diaconieën werd in 2020 bijna
acht duizend euro’s aan ondersteuning gegeven. Meer
over het PAD is te vinden op www.padoetinchem.nl.

In 2020 kreeg het PAD in totaal 110 aanvragen voor
ondersteuning binnen. Die vragen waren nogal divers.
Opvallend in 2020 waren de weinige aanvragen rondom
De Gabriël • Nr. 4 - 2021
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Kerk en samenleving

Vredesweek 2021
Thema: inclusief samenleven
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep
verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021
kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek 18 t/m 26 september.
Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een
zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where
can we find light in this never-ending shade? Deze
oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al
jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker
is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen
voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op
school nog steeds de dupe van hardnekkige socialeen klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het verhaal
van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun
professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse
nationaliteit krijgen, maar blijven ‘de vluchteling’, hoe
graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten.
In de steden neemt het aantal mensen dat van de
voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten
mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan
perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten
de samenleving onder druk.

Gabriël actueel

Wat doe jij in Vredesnaam?
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving
is, maar of we het herkennen hoe mensen worden
buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met
elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt
en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.
Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid,
waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen
samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te
vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
Doe ook mee
Wil je dit jaar met het thema aan de slag? Meer informatie
vindt u op www.vredesweek.nl
MOV parochie H. Gabriël

Cursus iconen schilderen
Deze cursus gaat weer van start op de zaterdagen 11 en
25 september, 9 en 23 oktober en 6 november, van 10:00
tot 14:00 uur in de Gabriëlzaal bij de Mariakerk. Let op: de
eerste les wordt in de kerkenzaal van de protestantse kerk
gegeven. Enige kennis van schilderen of tekenen is niet nodig.
Cursusleider is Jos Bentert, bij hem kunt u terecht voor meer
informatie (jbentert@gmail.com). Er wordt gewerkt met
tempera (eigeel) en kleur-pigment. Laag voor laag wordt
aangebracht. Het is een meditatieve bezigheid waarbij tijdens
het schilderen muziek wordt gedraaid. De kosten zijn € 210,-,
daar komen de kosten voor penselen nog bij: per 4 stuks €
15,-. Koffie en thee is aanwezig, alleen moet je zelf voor een
lunchpakketje zorgen.

reksgroep
Oecumenische gesp
en roomsen uit de protestantse
led
en
am
kw
20
20
gin
Be
aar, maar
ap voor het eerst bij elk t nog niet
ch
ns
ee
m
ge
e
ek
oli
th
ka
p is he
n deze gespreksgroe
van een echte start va
l.
sti
es
crisis zette all
gekomen. De corona
n frisse,
hopen we daarom ee
ie
nt
ka
va
er
m
zo
de
Na
r maand
en maken. Eén keer pe
nn
ku
te
rt
sta
e
uw
nie
men in het
morgen bij elkaar ko
ag
sd
din
op
we
n
lle
wi
. We beginnen
orpsstraat 8a, Zeddam
nd
ve
Bo
is,
hu
ink
m
Im
s in gesprek
ffie en gaan vervolgen
ko
en
Opgeven kan bij: Trudi Boelee (trudiboelee1@gmail.com) of
g
tin
oe
tm
on
et
m
thema’s. In
Bijbel en verschillende
de
Feike Tiel Groenestege (sophiatielgroenestege@gmail.com)
om
nd
ro
r
en
aa
nd
elk
ha
et
m
ding in
chiebestuur zal de lei
ro
pa
t
he
et
m
op
leg
n
er
da
ov
ef je
e. Heb je interesse, ge
liggen van de domine
En zet de
bij ondergetekende.
in de agenda:
t
as
volgende data alv
t 15 september
Stilte-wandeling
Didam organiseer
ber en 30
to
ep
ok
ro
26
kg
r,
er
be
W
em
he
pt
se
isc
21
j de Mariakerk.
De Oecumen
t vanaf het plein bi
ar
st
ze
de
g,
r
be
lin
m
de
ve
an
no
is er een korte
een stilte-w
ilte gelopen, daarna
st
in
dt
or
w
r
uu
lf
waarover je met
Het eerste ha
uis
t wordt uitgereikt
nh
ks
we
te
eu
m
al
Ni
te
ps
iët
n
nr
ee
ij
He
.
ds
ten om 19.15
pauze, waarb
e
nt wisselen. We star
nt
ku
ee
m
te
Ge
ch
se
da
nt
ta
ge
es
n
ot
va
(Pr
protestantse
zijn tweeën
We eindigen bij de
)
m
5.
.1
da
ed
20
-Z
nd
rg
ro
be
g
ren
ru
ee
te
’s-H
u en we zijn
kopje koffie of
ail:
renstraat met een
To
tel: 06-22118168 of e-m
de
n
aa
rk
ke
nodig.
sbergh.nl
wil. Opgave is niet
predikant@protestant
thee voor wie dat
kgroep Didam
Oecumenische Wer

18

De Gabriël • Nr. 4 - 2021

Pelgrimage

Parochiebedevaart Kevelaer
Tot onze grote spijt kon de geplande bedevaart naar
Kevelaer van de parochie H. Gabriël op 18 augustus
jongstleden ook dit jaar niet doorgaan. Gezien de
ontwikkelingen rondom het corona-virus in juli en
de onzekerheden over de deltavariant, moesten we
besluiten om de bedevaart af te gelasten. Het reizen
in volle bussen en het houden van een traditionele
bedevaart met drukbezette vieringen en processie langs
de kruiswegstaties leek ons niet verantwoord.

u moet voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
vaccinatie-bewijs, mondkapjesplicht etc.

In de maanden september en oktober kan iedereen nog
op eigen initiatief met enkele mensen naar Kevelaer
gaan, maar niet met grote groepen. Mocht u dit van plan
zijn, laat u zich dan informeren aan welke voorwaarden

Bestuur Stichting Broederschap Kevelaer
Henk Boerstal, voorzitter
Mimi Hendriksen, penningmeester
Doortje Salemink, secretaris

Wij hopen dat we volgend jaar weer twee bedevaarten
kunnen organiseren, in mei de tweejaarlijkse bedevaart
voor mensen met een beperking en in augustus weer
de grote bedevaart. Wij vertrouwen als vanouds op een
grote deelname. Wij zullen u tijdig informeren over de
data. Hopelijk tot ziens in 2022.

Bedevaart Banneux
Wat vorig jaar in verband met het 70-jarig bestaan een
mooie feestelijke bedevaart had moeten worden, werd
verstoort door het covid virus. Helaas konden toen de
bedevaarten niet doorgaan. Dit jaar hadden we goede
hoop om alsnog het 70-jarig bestaan te vieren. Helaas
kon vanwege alle maatregelen de bedevaart in het
voorjaar ook niet doorgaan.
Nu dat de regels wat versoepelen maar de besmettingen
helaas weer toenemen, is er op landelijk diocesaan
overleg besloten om alle bedevaarten die in het najaar
plaats zouden vinden niet door te laten gaan. De
gezondheid van u als gast maar ook van de vrijwilligers
die mee gaan is het allerbelangrijkste en daar zijn de
organisatoren uiterst voorzichtig mee.
Er is al wel weer overleg geweest om volgend jaar te
gaan. Zodra hier meer over bekend is dan wordt dat
uiteraard mede gedeeld in De Gabriël. Moge de maagd
der armen over ons waken en hopelijk volgend jaar ons
weer begroeten in Banneux.

Audrey van der Heijden
Secretaris regio Gelderland Oost

Mini-pelgrimage in de parochie Gabriël
Dit is het tweede jaar dat er geen bedevaarten hebben
plaatsgevonden naar Kevelaer, Banneux en Lourdes.
Wij hopen natuurlijk dat volgend jaar de bedevaarten
weer plaats kunnen vinden. Sinds een paar maanden
hebben we in de parochie een werkgroep Bedevaart
Lourdes. Wij hebben het plan opgevat in overleg met
de werkgroepen bedevaarten Banneux, Kevelaer en het
pastoresteam om een mini-pelgrimage te organiseren.
Dit om de binding vast te houden met het pelgrimeren
van onze parochianen en pelgrims. Dit houdt in dat we
op een zaterdagmiddag samen optrekken langs een
aantal Mariakapellen in onze parochie. Dit kan met de

fiets, auto of al wandelend en zal worden afgesloten met
een viering.
Of het nog dit najaar plaats zal vinden ligt aan de
situatie en de richtlijnen rond corona. Anders zal dit in
het voorjaar 2022 zijn. Nadere informatie volgt. Hebt
u hiervoor interesse, laat het ons alvast weten via het
mailadres lourdes@parochiegabriel.nl.
Lourdeswerkgroep,
Mieke Visser, Riet Visser en Wilma Beursken
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Kind en liturgie

Eerste heilige communie 2021
Drie Eerste Heilige Communievieringen op één dag. Een unicum voor onze parochie. Maar wij leven dan ook in
een unieke tijd. Als werkgroeplid is het elk jaar weer een prachtige reis die ik mag afleggen… Kinderen meenemen op hun eigen unieke weg in het geloof. Kinderen kennis laten maken met de diverse gebruiken, feestdagen,
het bidden en prachtige bijbelverhalen. Samen van gedachten wisselen… waarom Jezus dingen deed… wat
betekent het dat God zegt, IK ZAL ER ZIJN?... Hoe dan???
28 kinderen ontvingen dit jaar op 27 juni hun eerste
heilige communie. Het was speciaal om samen met
hen te mogen voorbereiden op dit unieke moment.
Dat je door je handen te openen JA zegt tegen Jezus
zelf en deelgenoot wilt worden van de club van Jezus.
Als jij ontvangt, wat geef je dan terug? Hoe is het aan
jou zichtbaar dat jij bij de club van Jezus wilt horen? We
hebben er samen over gesproken en voor gebeden. Door
elkaar te troosten, te helpen, te delen van je talenten met
elkaar en door te delen van spullen en eten met wie het
nodig heeft… zo laten deze communicanten zien dat ze
bij Jezus horen.

Eerste heilige communie 2022
Eind mei hebben de informatieavonden voor het
voorbereidingstraject Eerste Communie 2022
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
na de zomer gaat starten.
Daarna konden de kinderen
aangemeld worden om die
voorbereiding mee te gaan
doen. Meer informatie hierover kan opgevraagd
worden via het e-mailadres: eerstecommunie@
parochiegabriel.nl.
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Lieve jongens en meisjes, dank jullie wel voor de
prachtige voorbereiding, het delen van verhalen en deze
speciale dag, waarvan veel mensen via de livestream
hebben kunnen meegenieten. We wensen jullie en
jullie families toe dat je weet dat God met je meegaat
en heet ‘ik zal er zijn’. In welke tijd en waar je ook bent…
het ontvangen van de Heilige Communie mag je kracht
geven.
Warme groet,
de werkgroep EHC,
Edith, Imke en Carmen

Vormsel 2022
Eind mei heeft een informatieavond plaatsgevonden
voor ouders waarvan de kinderen het komende
jaar aan het Vormseltraject willen meedoen.
Kinderen die het afgelopen
schooljaar in groep 8 van de
basisschool of de brugklas
zaten kunnen zich hiervoor
aanmelden. De voorbereiding
start na 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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Mattëus 11, 28-30
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Op zondag 12 september wordt weer de jaarlijkse
nog op slot?”
Amen.
de Pancratiuskerk te ‘s Heerenberg
Impulz zomerbarbecue gehouden. Dit keer op een
Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

2 oktober: docufilm Lourdes in het Bargse Huus te ’s
nieuwe locatie: de pastorietuin van de Pancratiuskerk
Heerenberg, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd
in ’s Heerenberg. Graag aanmelden
via is
Facebook
of bij van donaties.
RK Kids.nl
afhankelijk
(samen met
Jongeren
Aartsbisdom Utrecht)
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• Datum: vrijdag 12 september. Aanvang: 17.00 uur.
U kunt RK Kids.nl steu
13 maart: verdieping in de Bijbel, met de Youcatbijbel
IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
• Locatie: pastorietuin van det.n.v.
Pancratiuskerk:
maken op NL0
je deur
(voor elke deelnemer eenIsgratis
exemplaar)
t.n.v. IHGO (A
• Kerkstraat 1, 7041
AB
‘s-Heerenberg
Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
30 april t/m 8 mei: bisdomreis
(onder
• Eigen bijdrage: € 5,- Zijniseralleen
nog dieetwensen?
toegestaan voor abonnementhouders.
nog op Rome
slot?”of Lourdes
Gebruik van deze kinderp
via RKKids.nl
voorbehoud)
We kijken ernaar uit Een
jullieabonnement
weer te zien!is kosteloos aan te vragen
is alleen toegestaa
18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg, met Een abonnement is kos
onder meer een rondleiding door de brouwerij met
Het komende jaar hopen wij weer meer fysieke
bierproeverij (onder voorbehoud)
bijeenkomsten te kunnen organiseren.
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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.

Gedoopt
11 april
4 juli
18 juli
24 mei

23 juni
5 juli
24 juli

Elias Rüthers
Oscar Tim
Raf Wieringa
Levi Driessen

Overleden
Beek
4 juni
8 juni
21 juni

Ria Raben-Egging
Ben van Rijn
Freddie Stinissen

Braamt
4 juli
27 juli

Diny Peeters-Jansen
Rinke de Vreeze

75 jaar
98 jaar

Didam
9 maart
13 mei
15 mei
8 juni

Marietje Kruis-Stinissen
George Klaassen
Toos de Reus–Verheij
Annie Driessen-Pelgrim

84 jaar
93 jaar
96 jaar
89 jaar

92 jaar
100 jaar
60 jaar

Herman Kuppens
Gradje Wensink-Berendsen
Jeanne de Neeff-Smolders

’s-Heerenberg
26 mei
Anja Keller-Harbers

72 jaar

Kilder
24 juni

Annie Rasing-Lucassen

93 jaar

Loil
23 mei
10 juni

Gerard Jansen
Frans Schlief

71 jaar
89 jaar

Nieuw-Dijk
10 juli

Trees Lucassen- Rasing

95 jaar

Nieuw Wehl
18 juli

Riek Rewinkel-Stienissen

92 jaar

Stokkum
25 juli

Jan Geurts

71 jaar

Wehl
27 mei
28 juni
29 juni

Truus Ottersen-Berendsen
Ben Meijer
Cisca van Engelen-de Coo

81 jaar
88 jaar
83 jaar

Nieuws uit de geloofskernen
Didam
Afscheid Kosters
Na jaren van trouwe dienst hebben we op donderdag
8 juli afscheid genomen van Frits Berendsen en Henk
Vierwind. Door omstandigheden kon Frits Berendsen
niet aanwezig zijn. Tijdens een gezellig samenzijn in
de Gabriëlzaal werden Henk en zijn vrouw Dinie in
het zonnetje gezet. Diverse mensen (Pastoor Marc
Oortman, Anneke Aalbers, Wilma Beursken en Jan Gies)
bedankten Henk voor zijn 15 jaren als koster. Dinie werd
in de bloemetjes gezet en Henk heeft een oorkonde
ontvangen. Henk blijft nog wel actief als acoliet.Frits zal
de versierselen thuis ontvangen. Hij krijgt van de Parochie
de zilveren Gabriëlspeld voor zijn 16 jaren als koster en
acoliet.
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80 jaar
87 jaar
97 jaar

’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 28 augustus tot en met vrijdag
22 oktober 2021 hun verjaardag hopen te vieren:

J. Maagdenburg-Muit - 98
H. Kuiper - 92
H. Vermaas-Volman - 92
H. van de Poll - 92
W. Geerlings-Bisseling - 92
I. te Booij-Jansen - 90
H. te Booij-Overbeek - 90
C. Dagelet - 89
C. Vermaas-Bisseling - 89
J. Seegers-Engelbarts - 89
A. Hesseling - 89
W. Wigman-van der Heijden - 88
M. Dijkman-Smits - 88
M. Hermsen-Gerritsen - 87
W. ten Broeke-Nales - 87
M. Donkers-Kniest - 86
M. van Bree-Arnds - 86
J. Kersten - 86
F. Koster - 85
A. Derksen-Keijzers - 85
S. Jansen-Gerritsen - 85
H. Kempers - 85
B. Kniest-Derksen - 84
G. Bosch-Teunissen - 84
H. Rutten - 84
G. Hueskes-Bosch - 84
P. Driessen - 84
J. Berendsen-Jolink - 84
M. Gertsen-Esman - 83
E.B. Kuhn - 83

E.B. Reumer-Burgers - 83
J. Elting - 82
D. Esman-Dresen - 82
C. Dijkman - 82
A. Medze-Dukkerhof - 82
C. Dijkman - 82
F. Kaak - 81
G. Went - 81
A. Scholten-van Rooijen - 81
R. van Lingen - 81
M. Mulder - 81
J. Berendsen - 81
B. Migchelbrink - 81
A. Rutten-Nijland - 81
J. Nuhaan - 81
J. Reneman-Jansen - 81
W. Gijsbers van Wijk- Bruntink - 81
B. Boesveld-Leeuwerik - 81
F. Elshof-te Pas - 81
W. de Plessis - 81
J. Heurnink - 81
M. Gerrits - 80
B. van den Anker - 80
F. Gerritsen - 80
T. Elting-Vermaas - 80
G. Altenrath - 80
J. Buiting - 80
J. Hakfoort-van der Velden - 80
J. Stienissen - 80

Zeddam
Restauratie passieretabel
U heeft in deze De Gabriël al kunnen lezen over ons
passieretabel. Het zal u niet verbazen dat een altaar dat
al zo oud is af en toe professionele zorg nodig heeft, al is
het maar om het retabel weer schoon te maken. Begin juli
was het weer tijd voor deze extra zorg!

Heilig Hartbeeld
Naast de Oswalduskerk staat een Heilig Hartbeeld. Een
beeld waarbij vaak motorrijders, fietsers en wandelaars
even stil staan om een groet te brengen of een verzoek
doen op een voorspoedige reis. Het beeld was nodig
aan een opknapbeurt toe en staat weer in volle glorie te
schitteren aan de Bovendorpstraat bij de Oswalduskerk in
Zeddam.

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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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

