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 39 (25 september t/m 1 oktober) Kijk op www.parochiegabriel.nl voor de actuele berichten
Let op: vooraf aanmelden niet meer nodig, wél registeren bij ingang kerk

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

St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Beheer kerkgebouw: G. Blom
tel.: 06 - 124 66 595
e-mail: beheerder@pkn-didam.nl

Zaterdag 25 september
Gabriëldag - viering op
zondag 26 september

Zaterdag 25 september
Gabriëldag - viering op
zondag 26 september

Zondag 26 september
Gabriëldag - viering op
zondag 26 september

Zondag 26 september
Gabriëldag - viering op
zondag 26 september

Week 39
KERKDIENSTEN

Woensdag 29 september
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Vrijdag 1 oktober
09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag 30 september
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Zondag 12 september
10:00 uur - GABRIËLDAG
Eucharistieviering
Pastoraal team
Gabriëlkoor
Intenties: Ter gelegenheid
van het kerkelijk huwelijk
van Jelena en Eric Kessen,
uit dankbaarheid voor de
goede jaren die achter ons
liggen en voorspoed in de
liefde van God; Annie Booltink; Miep Florissen-Koster;
ouders Driessen-Buiting;
Jan en Ans de Reus-Krosse;
ouders Lankhorst-Verkerk
en Harrie; ouders Breukers-Jacobs; Stef en Tini
Fierkens-Hermsen; ouders
Nibbeling-Lamers en broer
Wim; Theet en Toos de
Reus; ouders Klaassen-de
Beer; Peter Schepers;
Herman Kuppens; Joop
Wienholts; Bennie van den
Berg
Vanuit Beek:
Jaargetijde: Frans Overgoor
Vanuit Loil: Jan Kaal
Vanuit Nieuw-Dijk: Louis
en Ria Peters; overl. fam.
Raben-ter Horst
Vanuit Zeddam:
Jaargetijde: Paul Bergevoet

Dinsdag 28 september
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag 30 september
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Intentie: Herman Kuppens;
Wim Huting
Vrijdag 3 september
18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische aanbidding

Overleden:
9 september:
12 september:

Daisy Geerling-Wijgman, 53 jaar, uit Azewijn. Haar uitvaartviering was woensdag 15 september in de Pancratiuskerk in
‘s-Heerenberg met aansluitend de begrafenis in Azewijn.
Joep Egging uit Nieuw-Dijk, 82 jaar. Zijn uitvaartviering was donderdag 16 september in de geloofskern Antonius van Padua in
Nieuw-Dijk met aansluitend de crematie.
Dat zij moge rusten in vrede

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.

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

Zondag 26 september, 10:00 uur
Mw. ds. A. Hogenbirk, Nijmegen
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!

GABRIËLDAG
Zondag 26 september
Sinds 2012 vieren we op de laatste
zondag van de maand september
de Gabriëldag. Gezamenlijk op de
fiets, of op eigen gelegenheid, op
weg naar de viering in de Mariakerk in Didam. En daarna een gezellig samenzijn en wat passende
activiteiten.
Helaas moeten we ook dit jaar de
Gabriëldag op een andere manier
vieren. En dat gaan we doen! Met
als belangrijkste de Gabriëlviering
om 10:00 uur in de Mariakerk in
Didam. De kerk zal gevuld zijn met
parochianen vanuit alle geloofskernen van de parochie. Hiervoor
zijn mensen persoonlijk benaderd.
Bent u niet benaderd, dan kunt u
deze viering online volgen via onze
livestream. We nodigen u van harte
uit om op deze wijze de Gabriëldag
mee te vieren.
Mogen de actuele ontwikkelingen
het mogelijk maken dat we met
méér mensen in de kerk kunnen
vieren dan zullen we dat via de
livestream op donderdagochtend
23 september, via de website en
via facebook kenbaar maken.
In het kader van de Gabriëldag
bieden het pastoraal team en het
bestuur van de parochie u een
passend boekje aan. Dit boekje
wordt uitgereikt na de Gabriëlviering op 26 september in Didam,
maar ook na de vieringen in de
geloofskernen Beek, ‘s-Heerenberg,
Wehl en Zeddam van de komende
weekenden.
Viert u met ons mee? En laten we
hopen dat we volgend jaar het
tienjarig jubileum van de Gabriëldag in volle glorie mogen en kunnen vieren!

