NIEUWS UIT DE KERKEN
Parochie H. Gabriël
Parochiesecretariaat / parochiecentrum
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE, tel: 0316 - 221 021
www.parochiegabriel.nl
Pastoor M. Oortman, tel.: 06 - 826 83 971
e-mail: m.oortman@parochiegabriel.nl

Diaken Th. Reuling, tel.: 0316 - 225 687
e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Acute pastorale nood
tel.: 06 - 557 55 957. Via dit nummer is één van de pastores bereikbaar om in geval van nood zo spoedig mogelijk hulp te bieden
(b.v. voor het sacrament van de zieken of de ziekenzegening).

KERKDIENSTEN week 38 (18 t/m 24 september) Kijk op www.parochiegabriel.nl voor de actuele berichten
Let op: vooraf aanmelden niet meer nodig, wél registeren bij ingang kerk
St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

Zaterdag 18 september
19:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
Pancratiuskoor

Zaterdag 18 september
Zondag 19 september
19:00 uur
Viering elders in de
Oecumenische viering
parochie
Ds. T. Menting en T. Reuling
Cantare per Dio
Donderdag 23 september
19:00 uur
Vrijdag 24 september
Eucharistieviering
09:30 uur
M. Oortman
Eucharistieviering
M. Oortman

Intenties: Marietje te Boekhorst; Theo Evers; Gert
ter Horst en Ivana Elting;
Marie Magielsen bgv verj.;
Wim Mulder en zn. Marcel;
Hennie Ruikes-Verhoeven;
Wim Wensink en Jolanda Heitkamp-Wensink;
Frits Wensink; o.o. Wensink-Wennekes; Marie v.
Westerop-Keurentjes als
jaargedachtenis; Heinie
Wensink en Bertie Wensink-van Bree bgv. verj.;
ouders Keurentjes-Arts en
dochter Jo
Vanuit Stokkum: Pastoor
Nollen en zijn zus Jo; Hein
Hengevelt en Nelly Hengevelt-Venhoeven; Jan Geurts

St. Oswalduskerk
Zeddam

Woensdag 22 september
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Zondag 19 september
09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van Paduakoor

Zondag 20 september
11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor Nieuw Wehl

Intenties: Gerrit Heebing;
ouders Driessen-Buiting;
Ria Polman-Verkerk; Hent
Boerstal; Harrie en Rita
Smits-Leferink; ouders
Teunissen-Koerntjes; fam.
van Kempen-Beursken;
Piet ten Berge (verjaardag);
Piet en Jo Roelofs-Gerrits;
Annie Kok; Herman Kuppens; Fons Straatsma; Hent
Peters
Jaargetijde: Miep Florissen-Koster (van Ans en
Diny)
Vanuit Loil: vader en
moeder Horsting-Smeenk;
ouders Steenbreker-Peters
en Tonnie; Gert en Gertjan
Roenhorst

Intenties: Chris en Frieda
Verwaaijen-Weijers en
Lydia Krus-Verwaaijen;
Joep en Dina Hendricksen-Barmentlo en Jos
Hendricksen; Johanna van
Utrecht-Bod; Thea Oortveld en ouders; Gradje
Stevéns; Henk Kok; Harry
Heebing (verj); Lidy Thomassen-Berendsen (verj);
Marga van der Heijden;
Diny Lammers-Hebing;
pastoor Degger; Dinie
Bolk (verj);Bertus en Lies
Franken; bij gelegenheid
van de opening nieuw seizoen KVV Beek-Loerbeek;
Frans Overgoor (verj);Gert
Jansen (verj) en jaargetijde;
jaargetijde Jan Nibbeling;
jaargetijde Anna Tiemessen-Aaldering; jaargetijde Annie Thuis-Mulder;
jaargetijde Gert Jansen (en
verjaardag); jaargetijde
Stien de Winkel te Boekhorst en Jan de Winkel

Donderdag 23 september
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Intenties:
GABRIËLDAG 2021
Jaargetijde: Antonius
Looman
Zondag 26 september vieren we de Gabriëldag. Dit jaar nog niet zoals we gewend zijn, Vanuit Nieuw-DIjk: Fons
maar met een bijzondere Gabriëlviering in de Mariakerk in Didam zullen we de dag niet Derksen en Greet Derksen-Banning (verjaardag
onopgemerkt voorbij laten gaan. Deze viering, die begint om 10:00 uur, kunt u online
Greet)
meevieren. We hopen op die manier in grote getalen met elkaar verbonden te zijn!

Overleden:
5 september:
8 september:

Dinsdag 21 september
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Theo Lukkassen, 91 jaar, uit Terborg. Zijn uitvaartviering was donderdag 9 september in de Pancratiuskerk in ‘s-Heerenberg met
aansluitend de begrafenis.
Maria Masselink-Jansen uit Wehl, 82 jaar. Haar uitvaartviering was dinsdag 14 september in de Martinuskerk in Wehl met
aansluitend de begrafenis.
Dat zij moge rusten in vrede

Gedoopt: Zondag 5 september zijn Milan Pollmann en Willem Haverhoek gedoopt in de Mariakerk in Didam.

Coronavirus: welke consequenties voor onze parochie?
WEEKENDVIERINGEN: Wij hanteren een maximaal aantal kerkgangers per kerkgebouw. Voor de kerkgebouwen van Didam, ‘s-Heerenberg, Wehl en
Zeddam geldt een maximum van 120, voor het kerkgebouw in Beek 62 kerkgangers. Deze aantallen zijn mede gebaseerd op de omvang van het
kerkgebouw én de anderhalve meter regeling. U hoeft zich voor de vieringen niet meer vooraf aan te melden, wél wordt uw naam geregistreerd
bij de ingang van het kerkgebouw. Dit is een verplichting die ons wordt gevraagd zodat u geïnformeerd kunt worden als een kerkganger onverhoopt het virus heeft opgelopen.
Bij elk kerkbezoek geldt: kom alleen als u géén corona-gerelateerde klachten heeft.
DOORDEWEEKSE VIERINGEN: Worden gehouden met eveneens het hierboven maximale toegestane aantal kerkgangers. Opgeven is niet nodig.
MONDKAPJES: U hoeft tijdens uw kerkbezoek géén mondkapje te dragen. De deurwachters die u bij de ingang ontvangen zullen dat nog wél
doen.
Zeddam
Op 23 juli was het 60 jaar geleden dat Em. Pastoor Henk Limbeek door kardinaal Alfrink
tot priester is gewijd, waarna de eerste H. Mis in de St. Oswalduskerk te Zeddam werd
opgedragen.
Zondag 19 september wordt dit jubileum gevierd met een viering om 10:30 uur in de
Parochiekerk Broederen. Op www.heiligelebuinus.nl is deze viering via een livestream
online te volgen.
Bereikbaarheid secretariaten - De secretariaten Beek, Didam, ‘s-Heerenberg, Wehl en Zeddam zijn open (*uitsluitend telefonisch en/of per mail)
Beek:
Do. van 9:00-12:00 uur, tel.: 0316 - 531 264
Loil*:
mail: olvloil@parochiegabriel.nl
mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl
Nieuw-Dijk*:
mail: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Braamt*:
Di. van 10:00-11:00 uur, tel.: 0314 - 651 306
Nieuw Wehl*:
Maak gebruik van het secretariaat in Wehl
mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl
Stokkum*:
mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Didam:
Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag
Wehl:
Vrij. van 09:30-10:30 uur, tel.: 0314 - 681 254
van 9:30-12:00 uur, tel.: 0316 - 221 550
mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
‘s-Heerenberg: Do. van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 - 661 224
Zeddam:
Wo. van 10:00-12:00 uur, tel.: 0314 - 651 281
mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Kilder*:
Maak gebruik van het secretariaat in Wehl

Geloof in de toekomst

www.pkn-didam.nl/
Kerkgebouw:
Torenstraat 10, 6942 BG Didam
Predikant: Ds R. van der Hucht
e-mail: dominee@pkn-didam.nl
Secretariaat: Mw. A. Dienske
Postbus 82, 6942 BB Didam
tel.: 0316 - 525 884
e-mail: kerkenraad@pkn-didam.nl
Beheer kerkgebouw: G. Blom
tel.: 06 - 124 66 595
e-mail: beheerder@pkn-didam.nl

Week 38
KERKDIENSTEN
Zondag 19 september, 10:00 uur
mw. ds. E.S.A. van Buuren, Wierden
Alle diensten zijn ook digitaal te volgen via onze website (pkn-didam.nl)
of ons YouTube-kanaal (PKN Didam)
MEDEDELING
Naar aanleiding van de versoepelingen en adviezen van de landelijke
PKN heeft de kerkenraad besloten
met ingang van 27 juni de volgende
maatregelen te nemen:
•
•

•

Afstand houden blijft! We houden zo veel mogelijk 1,5 meter
afstand.
Aanmelden is niet nodig. Wel
wordt uw naam geregistreerd.
In onze kerk passen zo’n 40-45
bezoekers als iedereen de juiste
afstand houdt.
Zingen mag!

PAX VREDESEWEEK
Elk jaar organiseert PAX de
nationale Vredesweek. Die duurt
van 18 tot en met 26 september.
PAX is een organisatie die zich
bezig houdt met vredeswerk. Zij
brengt mensen uit verschillende
religieuze en etnische groepen bij
elkaar bv in Libanon, Palestina, Irak.
Medewerkers van Pax brengen de
verschillende kampen die elkaar
vijandig gezind zijn met elkaar in
contact. Grote vraag is: hoe doe je
dat dan? Hoe voer je gesprekken
die bij kunnen dragen tot een
oplossing?
De Oecumenische Werkgroep is
er in geslaagd een medewerker
van Pax uit te nodigen om op
woensdag 22 september te komen
vertellen over hun werk. Cinta
Depondt is al 17 jaar actief in het
vredeswerk. Zij faciliteert dialoogprocessen gericht op het afbreken
van polarisatie en vijandbeelden
en zij heeft zich in de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met
geweldloze communicatie.
Ben u nieuwsgierig….? Dan bent u
van harte uitgenodigd voor deze
avond die begint om 19:00 uur
in de protestantse kerk in Didam.
Afsluiting is om 19:00 uur met een
korte Vesperdienst. Opgeven kan
via rvdhucht@ziggo.nl of
t.reuling@parochiegabriel.nl

