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Gabriëldag 2021
Vieren zonder beperkingen

Door alle sterven
heen verbonden
Column Leo Fijen

Kerkelijke
uitvaarten

Afscheid nemen van
overleden dierbaren

Een korte
terugblik
Gabriëlviering zondag 26 september

Op zondag 26 september vierden we de
Gabriëldag. Nog niet op de wijze zoals we het
de afgelopen jaren gewend waren, maar er was
al wel meer mogelijk. Het was fijn dat er tijdens
de viering veel parochianen, uit alle geloofskeren,
aanwezig waren. Dank aan iedereen, die op welke
wijze dan ook, aan de organisatie van deze viering
hebben meegewerkt.

Inhoudsopgave
Nr. 5 - 2021
Op de voorpagina: Op zondag 26 september stonden
we met een bijzondere viering stil bij onze naamdag; de
Gabriëldag. Uiteraard mag een afbeelding van de aartsengel Gabriël dan een prominente plaats innemen in de
kerk. Een bijzondere viering waarbij we voor het eerst
in anderhalf jaar ook weer letterlijk de kerkdeuren wijd
open konden zetten.
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De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
7 december. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 12 november. 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
In deze De Gabriël leest u verschillende keren over
Allerheiligen en Allerzielen. Op 1 en 2 november
staan we hier bij stil. Ook in onze parochie kennen
we met name de vieringen rond Allerzielen waarin
we stilstaan bij de mensen die ons zijn ontvallen,
onlangs of langer geleden. Maar Allerheiligen,
ja, die lijken af en toe in de schaduw te staan van
Allerzielen. Tuurlijk, we kunnen er allemaal wel een
paar opnoemen, zeker omdat velen van ons in één
van onze doopnamen wel een link hebben met een
heilige. Ik kan me herinneren dat ik ergens in het
buitenland, meen dat het Oostenrijk was, in een
klooster was met daarbij een klein museum. Daar
lag een lange plank opgedeeld naar de maanden
van het jaar. Per maand kon je vervolgens door een
gebonden systeem bladeren waarin de heiligen die
in die maand herdacht werden per dag kon zien. Ik
realiseerde me pas toen hoe enorm veel heiligen
wij kennen. Nou ja…eigenlijk niet kennen!
Ook onze kerkgebouwen dragen namen van
heiligen. En die kerkgebouwen lijken op dit
moment weer meer tot leven te kunnen komen.
We blijven rekening houden met elkaar, maar
registratie hoeft niet meer, de zitplaatsen worden
ons niet meer aangewezen en de communie mag
weer met de hand worden uitgereikt. Wat zou het
mooi zijn om dit jaar niet alleen Allerheiligen en
Allerzielen, maar ook de periode van voorbereiding
naar Kerstmis, weer in grote mate op de oude
vertrouwde manier te kunnen vieren. Ik kijk er naar
uit en met mij velen schat ik zo in.
Graag wijs ik u ook op de rubriek ‘Een blik op…’, die
deze keer stil staat bij het Maarschalkerweerdorgel
in de Pancratiuskerk van ’s-Heerenberg. Een orgel
dat al meer dan 100 jaar een plek heeft in deze kerk
en al vele vele tonen heeft laten horen. Bijzonder
om te lezen hoe dit orgel de tijd heeft doorstaan
en nog steeds een aardig deuntje mee doet. In
een kerk vernoemd naar de heilige Pancratius,
een 14-jarige die in Rome martelaar werd. En zo
ben ik weer terug bij het begin van dit voorwoord,
Allerheiligen.
U kunt zich wel voorstellen met welke heilige ik mij
persoonlijk verbonden voel...
Augustine van Ree

Nieuws uit de geloofskernen
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In memoriam

Gabriël actueel

De stand van zaken

Kerkbalans 2021

kerkbalans.nl
2021

Geef vandaag voor
de kerk van morgen
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Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Herdenken brengt
tot leven

E

r is veel aandacht voor het herdenken van
mensen die gestorven zijn. Ook lang na hun
overlijden. Zeker als dat gekoppeld is aan
grote historische gebeurtenissen. Het Namenmonument in Amsterdam is daar een voorbeeld van.
Het werd onthuld op 19 september. In totaal 102.000
namen zijn op stenen gezet als herdenking van de Holocaust. Elke steen één naam. De stenen vormen samen
muren. En zo samen een grafmonument voor Nederlanders die nooit een graf kregen. Het monument roept
op tot het herdenken van deze gebeurtenissen, maar
vooral ook het herdenken van mensen. Personen met
wie het leven gedeeld is, die liefgehad hebben, dierbaar
waren.
Op 22 september, midden in de Vredesweek, spraken in
Didam twee medewerkers van PAX (het vroegere IKV)
over hun werk. Mij trof hun inzet voor het oprichten van
een herdenkingscentrum voor de verdwenen mannen
en jongens in Srebrenica (Bosnië-Herzegovina). Een
centrum zoals wij dat kennen in Westerbork. In Srebrenica wordt dat opgericht op de plek waar Dutchbat
gelegerd was. Voor de vrouwen en nabestaanden uit
het stadje een heilige plek. Voor velen nog de enige
plek die hen brengt bij het laatste levensteken van hun
mannen, hun kinderen. Want veel lichamen zijn nog
steeds niet gevonden. Huwelijken en gezinnen werden
van het ene op het andere moment voorgoed verwoest.
Met nog steeds onzekerheid en pijnlijke herinneringen
aan wat dierbaar en goed was.
Ons herdenken van de overledenen, zoals rond Allerzielen, is historisch minder aansprekend. Toch is de
ervaring en de betekenis niet minder. Elke overleden
medemens nam een plek in deze wereld in, werd gezien, geliefd en had lief. Natuurlijk, elk mens zal zich een
keer aan de dood moeten overgeven. En als dat gebeurt
op een moment van hoge leeftijd of na een lange weg
van ziekte, dan kunnen wij daar naast het gemis en het
verdriet er meestal wel vrede mee hebben. Maar vaak
gebeurt het op een ander moment, plotseling of te
jong. Dan is de pijn en het verdriet nadrukkelijker voelbaar. Verdriet wat zich vele jaren later nog laat voelen.
Allerzielen wil een moment van herdenken zijn. Van
denken aan onze overleden dierbaren en zo in onze
herinnering weer tot leven laten komen. We doen dat
op plekken die ons daarbij heilig zijn: thuis, op het
kerkhof of in de kerk. Samenkomen, elkaar de verhalen
vertellen en op zoek gaan naar woorden, muziek, sym-

bolen en gebruiken die ons ‘goed doen’ op dat moment.
Ik hoor soms van mooie terugkerende gebruiken. Zoals:
‘elk jaar maak ik weer de wandeling die vroeger samen
maakten’ of ‘we drinken er als kinderen eentje op, want
dat deden we met onze ouders ook zo vaak’. Gebeurtenissen die naast herinnering ook troost bieden.
Troost mogen wij ook putten uit de woorden die op
Allerzielen klinken. Johannes spreekt over een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde, waarbij God de tranen
zal wissen en de dood niet meer zal zijn. Een gelovig
perspectief waar we ons aan mogen optrekken. Er is
verlichting, troost en kracht. Maar bovenal: we staan
niet alleen in ons verdriet en gemis. God is bij ons en
lijdt met ons mee. Dat Hij en wij die ervaring mogen
aanreiken aan elkaar. Leven voor onze overledenen en
voor ons.
Diaken Theo Reuling ofs
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Rondom liturgische spiritualiteit
Met de rubriek ‘Liturgische spiritualiteit’ maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal voorwerpen, beelden, objecten of onderdelen van vieringen die we er aantreffen. Dit keer staan we
stil bij:

Allerheiligen en Allerzielen

H

et hele kerkelijke jaar vormt een krans van
feesten en gedachtenissen van heiligen: Maria,
engelen, apostelen, martelaren, belijders en
maagden. Deze heiligenkalender is in de jaren
zestig hervormd en vereenvoudigd, maar de gedachte
blijft hetzelfde: een eindeloze en bonte stoet van
heiligen uit alle eeuwen wordt in de loop van het jaar
herdacht.

Martelarenfeest
De verering van de heiligen begon in de 2e eeuw met
het herdenken van de martelaren op de dag van hun
marteldood. Later ontstonden ook de feesten van Maria,
de engelen, de apostelen en de andere heiligen. Om
te voorkomen dat men heiligen zou vergeten, groeide
er in het oosten ook de traditie om op één zondag alle
heiligen te vieren. Zo’n collectief martelarenfeest, op 13
mei, was er in Edessa al in 959. In Constantinopel vierde
men dit feest op de 1e zondag na Pinksteren.

tijd naar de zondag verplaatst, maar sinds 1989 wordt
het in Nederland ook weer op de eigenlijke dag, 1 november, gevierd. Er horen feestelijke gezangen bij, witte
liturgische kleuren en een versierde kerk.
Uitvaartliturgie
Daags erna kennen we een heel andere gedenkdag die
er toch ook nauw mee verbonden is: Allerzielen op 2
november. Nu is de kerk zonder bloemen, in stemmig
paars en zijn de gezangen van de uitvaartliturgie: Heer,
geef hen de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte
hen. Er is een nieuwe rite ontstaan: dat wij de namen
van de doden van het afgelopen jaar noemen en voor
hen een kaars ontsteken. Op Allerheiligen bidden de
doden voor ons; op Allerzielen bidden wij voor hen.

Oogstfeest
Onder Ierse invloeden ontstond in Noord-Europa in de
8e eeuw de gewoonte om Allerheiligen bij het begin
van het winterseizoen te vieren, als een oogstfeest van
de kerk. Want de heiligen zijn immers de oogst voor
Gods koninkrijk. In die grote menigte voor Gods troon,
die niemand tellen kan, uit alle rassen en stammen en
volken en talen herkennen wij de voltooide mensheid in
Gods licht, zoals wij bedoeld zijn.

Vagevuur
Wij geloven dat veel mensen na hun dood op weg zijn
naar de Heer en dat er een periode van zuivering en
loutering nodig is, die in de middeleeuwen de naam ‘vagevuur’ kreeg. Het gaat niet om dit woord of dit beeld,
het gaat wél om de gedachte dat wij door ons bidden
de overledenen kunnen helpen op hun weg naar de
eeuwige heerlijkheid. Wij zijn één familie, levenden en
doden en wij zijn in gebed met elkaar verbonden. De
gedachtenis van Allerzielen ontstond waarschijnlijk in
Luik rond het jaar 1000, en is vooral verspreid door de
kloosters. Maar het herdenken van en bidden voor de
doden bestond vooral in kloosterkerken al veel langer.

Feest van vreugde
Wij die nog onderweg zijn, mogen opzien naar de
verheerlijkte mensheid in het hemelse Jeruzalem: onze
broeders en zusters, die thuis zijn en voor ons bidden.
Allerheiligen is een feest van vreugde. Het is een hele

Zo krijgt in de liturgie de herfst een eigen kleur: melancholie door de herinneringen aan onze doden; hoop
door het vertrouwen op Gods barmhartigheid en vreugde door de verbondenheid met het hemelse Jeruzalem.
‘Daarheen zijn wij als pelgrims onderweg’.

Wat maakt een mens tot een heilige?
Welke boodschap hebben heiligen voor ons? Ze
leren waakzaam en sterk te zijn om radicale levensbeslissingen te nemen. Ze vragen lichtdragers van
de chaotische geschiedenis te worden, mensen van
geloof, hoop en liefde. Ze eisen doorzettingsvermogen, moed, geduld en trouw. Ze roepen op tot
‘revolutie’ die tot de fundamentele verandering van
de wereld moet leiden. Ze raden aan om naar een
‘volkomen’ leven te streven, waarin rechtvaardigheid, dapperheid en maathouden cruciaal zijn. Ze
stellen een ideaal beeld van goedheid en menselijk-
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heid voor. Ze openen de weg naar het echte geluk,
dat niet bestaat uit carrière, succes, macht, geld en
welzijn, maar uit solidariteit en bescheiden hart
voor het alledaagse, het kleine, het broze. Ze smeken om aandacht voor de arme, lijdende en zieke.
Hoe groot de morele, intermenselijke of intellectuele verdiensten van zaligen en heiligen ook
mogen zijn, wat hen bijzonder maakt, is vooral hun
ontmoeting met de levende God. Alleen vanuit die
relatie met God zijn hun verdiensten voortgevloeid.
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Een blik op...

Maarschalkerweerdorgel ’s-Heerenberg
De Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg zie je niet snel over het hoofd. Een omvangrijke kerk op een opvallende plaats
op de toegangsweg naar Kasteel Huis Bergh. Architect Wilhelm Victor Alfred Tepe (1840 ‐ 1920) was verantwoordelijk voor het ontwerp, aannemer Hendrikus Wilhelminus Koelman uit Aalten voerde het werk uit. De eerste
steen van de kerk werd gelegd op 22 mei 1896. Krap anderhalf jaar later, op 17 augustus 1879 werd de kerk ingezegend door Z.D.H. Mgr. Henricus van de Wetering. Het is een neo‐gotische kerk, met veel fraaie interieurelementen van de hand van Friedrich Wilhem Mengelberg (1837 ‐ 1919). De kerk beschikt over een parel van een orgel
gemaakt door Maarschalkerweerd.
Als we in de geschiedenis van het orgel willen duiken,
zijn er een aantal documenten die ons hierbij helpen.
De basis voor de beschrijving van de geschiedenis
wordt gevormd door de archiefstukken in het parochie‐
archief, in het Maarschalkerweerd‐archief (aanwezig in
de letterenbibliotheek van Universiteit Utrecht) en in
het Vermeulen‐archief (aanwezig in het Flentrop archief
bij orgelbouwer Flentrop te Zaandam). Ook worden
gegevens ontleend aan het onderzoek van het orgel zelf
en aan de beschrijving van het orgel door Dhr. Mensing
die geschreven zijn naar aanleiding van de restauratie in
1957/1958.
Het begin
Een belangrijk gegeven is te vinden in het kasboek
aanwezig in de pastorie: Ontvangsten en Uitgaven
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1907‐1940. Hierin word vermeld dat op 17 juli 1907
aan Maarschalkerweerd f 6.300,- is betaald voor een
nieuw orgel. In het archief is ook nog de kwitantie,
voorzien van firmastempel, te vinden. In het ‘Register der
verhandelingen en besluiten van het kerkbestuur der
parochie van den Heiligen Pancratius te ‘s‐Heerenberg
1885 ‐ Oct 1926 in 1906 en 1907’staat een notitie naar
aanleiding van een vergadering op 1 augustus 1906:
Kennisgeving dat onder N: 886 dato 21 Juny 1906 door
de Aarts‐//bisschop is goedgekeurd het plaatsen van een
nieuw orgel in de // R.C kerk te ‘s Heerenberg. De pastoor
WelEerw. Heer Munninghof // /H.M.C./ heeft de gelden
daarvoor geschonken met medewerking van //enkele
parochianen en bijdragen van anderen, bedragende de
somme // zesduizend 300 f gulden, dus geheel en al buiten
de kas van het kerkbestuur (sic, MV) // gemaakt en geplaatst

Voor die som het maken van het orgel // opgedragen aan
den Heer Maarschalkerweerd te Utrecht; het // orgel zal
afgeleverd worden, tevens geplaatst, tegen 1 // Augustus
1907. Kennisgeving dat nader met de orgelmaker
gecontracteerd is door veran // dering van eenige pijpen en
orgelkast voor de som van 6300f daar // een en ander 300f
boven de eerst aangenomen som bedraagt zoodat // dus
het orgel kost en klaar geplaatst wordt voor 6300 gulden.
Vervolgens zien we naar aanleiding van een vergadering
op 4 augustus 1907 het volgende genoteerd staan:
Kennisgeving dat het nieuwe orgel kostende de som van
f 6300 // geplaatst en betaald is den 27 Juny1907 zonder
eenige // kosten voor het R:C: kerkbestuur, dus geheel gratis
geplaatst. // Dankbetuiging aan de edele onbekende gevers
en geefsters.
Wat zeggen deze notities? Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de contacten tussen de parochie en
orgelbouwer Maarschalkerweerd uiterlijk in 1906
gelegd waren. Het orgel is blijkbaar in de ontwerpfase
nog enigszins veranderd. Verder kan geconcludeerd
worden dat Pastoor Munnighoff een groot deel van het
bedrag van f 6300,- voor het orgel uit eigen middelen
geschonken heeft en dat het orgel in 1907 voltooid is.
Een contract tussen de orgelbouwer en het kerkbestuur
is niet bewaard gebleven.

waren gelieerd aan het Sint Bernulphusgilde en werkten
geregeld samen. Dit gilde stelde zich als doel, met als
uitgangspunt de neo‐gotische stijl, de kerkelijke
kunst te bevorderen.
Michaël Maarschalkerweerd leerde het orgelmakersvak
bij zijn vader Pieter Maarschalkerweerd (1812‐1888)
die op zijn beurt het vak geleerd had bij Jonathan
Bätz. Michaël Maarschalkerweerd bouwde talrijke
kwalitatief hoogstaande orgels voor vele kerken en was
gecharmeerd door de Franse orgelbouw, maar werd
later ook beïnvloed door de Duitse orgelbouw. Zeker
de Duitse invloeden zijn in ’s‐Heerenberg aanwezig
door bijvoorbeeld het gebruik van windladen naar het
systeem van Weigle.
Na de dood van Michaël Maarschalkerweerd werd het
bedrijf door enkele meesterknechten voortgezet, o.a.
door Johannes Josephus Elbertse die de grondleggers is
van de firma Elbertse Orgelmakers. Deze firma is op haar
beurt weer verantwoordelijk voor de jongste restauratie
aan het orgel, de cirkel is daarmee rond.

Begindispositie
Uit het Maarschalkerweerd‐archief kan de
begindispositie van het orgel herleid worden. Hieruit
blijkt dat het orgel over de volgende registers beschikte
(spelling en volgorde volgens het betreffende
archiefstuk):
(Hoofdwerk)
Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Violoncello 8 vt
Fl. Harm 8 vt
Trompet 8 vt
Bourdon 8 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Fluit dolce 4
Mixtuur uit 3 st

(Positief)
Viola di Gamba 8 vt
Fl. travers 8
Holpijp 8
Dolce 8
Salicet 4
Fl. Amab 4

Pedaal
Subbas 16
Octaaf 8 front

De samenstelling van de Mixtuur was
hoogstwaarschijnlijk als volgt, af te leiden uit diverse
aantekeningen van Maarschalkerweerd in het archief:
C
2 2/3
1 3/5
1 1/3

c1
4
2 2/3
1 3/5

Waarom men in ’s‐Heerenberg gekozen heeft voor
Michaël Maarschalkerweerd (1838 ‐ 1915), is niet helder
maar heeft ongetwijfeld te maken met de banden
die er waren tussen Michaël Maarschalkerweerd, de
architect van de kerk Wilhelm Victor Alfred Tepe en
de beeldhouwer Friedrich Wilhem Mengelberg. Allen
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16’ ‐ Subbas 16’ afgekoppeld en werden de panelen van het
Hoofdwerk in de onderkas opengezaagd.
In 1977 vond een revisie en schoonmaak plaats door Jos
Vermeulen. Hierbij werd tevens het toetsbeleg inclusief
registertoetsen in kunststof vernieuwd. In 1982 werd het
pneumatisch apparaat van het front hersteld door Jos
Vermeulen en in 1990 werden de membranen vernieuwd
door Flentrop Orgelbouw.
Regulier onderhoud en organisten
Uit het parochiearchief blijkt dat het orgel regelmatig
gestemd is, meestal eenmaal per jaar. Deze stembeurten
werden tot 1939 uitgevoerd door Maarschalkerweerd met
als uitzondering het jaar 1933 waarin de firma Steinmann
& Vierdag het orgel gestemd heeft. In 1960 heeft voor de
laatste keer C. Pannekoek het orgel gestemd waarna het
onderhoud in 1962 door Jos Vermeulen voortgezet werd.
Per 1 augustus 1880 werd de organist W. Kok opgevolgd
door J. ten Have. Deze J. ten Have wordt voor de laatste maal
genoemd in 1937. In 1939 wordt gesproken over organisten,
in 1943 wordt Dhr. Mentink als tweede organist genoemd,
en in 1947 treffen we voor de eerste maal de naam van F.
Mensing in het archief aan. In 1981 wordt de naam van Frans
Thomassen als organist genoemd.

De verdere lotgevallen van het orgel
Op 29 oktober 1930 is aan Maarschalkerweerd
f 459,- betaald voor de windmotor. De post
orgeltrapper verdwijnt vanaf dat moment uiteraard
uit de boeken. Op een onbekend moment moet de
Salicet 4’vermaakt zijn tot Vox coelestis 8’. Op 6 mei
1936 is f 230,- betaald aan Maarschalkerweerd. De
enige omschrijving is ‘Reparatie’. Ter vergelijk: het
stemtarief in deze jaren varieert van f 22,- tot f 63,-,
met een uitschieter naar f 90,-. Uit een oude foto
en sporen van oude bevestigingen op de vloer kan
geconcludeerd worden dat bij deze gelegenheid
de speeltafel van de middenpositie naar de zijkant
verplaatst is.
Groot onderhoud
In 1957/1958 is er in twee fases groot onderhoud
gepleegd door de firma Pannekoek & Vermeux. Het
betrof een schoonmaak en herstel. De belangrijkste
wijzigingen hadden betrekking op de dispositie.
De Vox coelestis 8’ werd teruggeschoven tot Salicet
4’ waarbij hoogste octaaf werd bijgemaakt, de
beide houten registers Fl. travers 8’ en Fl amab 4’
werden wegens wormvraat vervangen door een
nieuwe Sexquialter en Speelfluit 2’, bovendien werd
de Mixtuur vernieuwd en de samenstelling ervan
gewijzigd. Bijna alle pijpwerk werd voorzien van
nieuwe voeten wegens aantasting door tinpest.
Voorts werd het transmissieapparaat van Bourdon
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Restauratie 2011-2012
In 2011 was het tijd voor een grote restauratie; het orgel
was in uitermate slechte toestand. Het orgel was windziek.
De pneumatiek functioneerde zeer gebrekkig met als
gevolg een trage aanspraak, register‐ en toetsuitval .
Het instrument was ernstig vervuild. Het instrument was
feitelijk onbespeelbaar en de klank was slechts een schim
van de klank van het oorspronkelijke orgel. Verheugend
was echter dat het orgel zich in vrijwel originele staat
bevond. De belangrijkste wijzigingen die doorgevoerd
waren, betroffen de dispositie van het Positief en de nieuwe
Mixtuur. Uitgangspunt van de restauratie was consoliderend
grondig herstel én dispositieherstel naar de oorspronkelijke
toestand. De hoeveelheid aangetroffen origineel materiaal
was zodanig groot dat een nadere keuze vrijwel uitgesloten
was.
Door terug te keren naar de oorspronkelijke dispositie
is de eenheid van het instrument weer gewaarborgd en
kan kennis genomen worden van het instrument in al
zijn facetten op de wijze zoals Maarschalkerweerd het
orgel geconcipieerd heeft. Tevens past deze keuze in de
herwaardering van dit orgeltype, een waardering die de
laatste jaren terecht ontstaan is en tot het besef geleid heeft
dat dit type instrument evenzeer een belangrijke plaats
inneemt in het Nederlandse orgelpatrimonium.
De daadwerkelijke restauratie door Elbertse Orgelmakers
startte op 10 januari 2011 en eindigde met de eindkeuring
op 13 maart 2012 in het bijzijn van de orgelbouwer,
de rijksadviseur Rudi van Straten, vertegenwoordigers
van de parochie, de toenmalige organiste van de kerk
Paula van Diessen en de KKOR adviseurs Jan Boogaarts
en Marcel Verheggen. Tijdens de restauratie zijn de kas
en windvoorziening in de kerk blijven staan, de overige
onderdelen zijn in de werkplaats van de orgelbouwer
gerestaureerd.

Gabriël actueel

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze keer
Leo Fijen, Nederlands historicus en
journalist. Hij is sinds 2014 hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van KRO-NCRV en
presenteert elke zondagochtend
het Geloofsgesprek.

Vieringen

Allerheiligen en
Allerzielen
Als parochie hopen we dit jaar de kerkelijke feesten van
Allerheiligen en Allerzielen weer uitgebreid te kunnen
vieren. Op Allerheiligen, maandag 1 november, is er
’s avonds om 19.00 uur een eucharistieviering in het
eucharistisch centrum, de Mariakerk in Didam. Deze
viering is via de livestream mee te vieren.
Op Allerzielen, dinsdag 2 november, is er ’s morgens om
09.30 uur een eucharistieviering in het eucharistisch
centrum, de Mariakerk in Didam. Deze viering is ook via
de livestream mee te vieren.
Op Allerzielen zijn er ’s avonds om 19.00 uur een aantal
gebedsvieringen in onze parochie, waarbij in het
bijzonder aandacht zal zijn voor de overledenen van
het afgelopen jaar. De vieringen zijn in de volgende
geloofskernen: Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Loil, NieuwDijk, Wehl (ook voor de overledenen uit Nieuw Wehl
en Kilder) en Zeddam (ook voor de overledenen uit
Braamt). In de geloofskern van Stokkum zal de Allerzielenviering plaatsvinden op zondag 31 oktober om 15.30
uur. Nabestaanden van overledenen uit het afgelopen
jaar worden persoonlijk uitgenodigd om deze vieringen
bij te wonen. De jongste informatie kunt u vinden op
de website van de parochie.

Column
Column

Door alle sterven heen verbonden

Mijn achterbuurman kwam niet vaak in de kerk.
Maar hij voelde zich wel zeer verbonden met onze
geloofsgemeenschap van Sint Maarten. Hij toonde
die verbondenheid door met Kerkbalans elk jaar een
forse bijdrage te geven en door zijn betrokkenheid op
de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Maar voor de
buitenstaanders was hij een randkerkelijke. Dat alles
anders is dan het lijkt, bleek eind vorig jaar. Hij was ziek
geworden en bleek corona te hebben. Op het eerste
gezicht had het weinig om het lijf. Zeven dagen lang
dacht hij dat het allemaal wel meeviel. Hij lachte er zelfs
om, net als zijn vrouw. Tot die ochtend dat hij zijn tuintje
op orde maakte en de groenbak wilde opruimen. Van
het ene op het andere moment had hij geen lucht meer
en lag hij in het ziekenhuis. Corona was voor hem een
sluipmoordenaar geworden, de artsen vertelden hem
dat er van zijn longen niets meer over was en dat hij zou
sterven.
Zo blies hij zijn laatste adem uit, overvallen door de dood,
zijn vrouw op een kamer naast hem, ook vechtend voor
haar leven. Zij redde het maar kon niet bij de crematie
zijn. Ik mailde toen met hun drie zoons. Of wij als kerk
iets konden betekenen. Er kwam meteen antwoord. Zijn
vrouw wilde heel graag dat haar man met een kruisbeeld
in zijn handen in de kist zou liggen. Daarop heb ik mijn
kruisbeeld aan een van de kinderen gegeven. In het
nieuwe jaar herstelde de vrouw en meldde zich bij de kerk
met de vraag of we het afscheid over konden doen in de
kerk. Zij was er niet bij geweest. En ze vond dat heel erg.
We kozen Hemelvaart als moment om afscheid te
nemen, met een kaars, met een foto, met zijn naam
op een gedachtenisplaatje, in het bijzijn van de
geloofsgemeenschap. En we noemden de voetstappen
die haar man en hun vader had achtergelaten, als teken
van liefde door de dood heen. De zoons moesten huilen,
zijn vrouw werd getroost want deze gebedsviering
voelde als een uitvaart waarbij haar man in God voor
altijd was verbonden met zijn vrouw en zijn zoons.
Deze gebedsviering is een missionair moment geweest,
want sindsdien komt zijn vrouw die niet kerkelijk was
weer in onze vieringen. En als ik haar vraag waarom ze
weer komt, zegt ze: ‘Als ik in de kerk ben is mijn man
niet dood maar levend en ervaar ik dat de dood niet het
laatste is. Hier in de banken ben ik door alle sterven heen
verbonden met mijn man’.

Leo Fijen
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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 17:00 uur
Zaterdag 23 en		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Mariaviering
zondag 24 oktober
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
B. Aarsen en T. Reuling
G. Hendriksen
		
Cantare per Dio
Antonius van
One More Voice
				Paduakoor
			
Zondag 09:30 uur
		
Eucharistieviering
			
M. Oortman
			Oswalduskoor
Donderdag 19:00 uur
Mariaviering
B. Aarsen
Dameskoor Martinus

Donderdag
28 oktober

Zaterdag 30 en
zondag 31 oktober

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman 			
M. Oortman
M. Oortman
Middenkoor 		
One More Voice
Martinuskoor
Nieuw Wehl				Beek/Loerbeek
				
Maandag 19:00 uur
Maandag
Eucharistieviering
1 november
M. Oortman en
Allerheiligen
T. Reuling
LatijnsGregoriaanskoor

Stokkum
Zondag 15:30 uur
gebedsviering Allerzielen
M. Oortman

Dinsdag
2 november
Allerzielen

Loil
Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Pancratiuskoor

Dinsdag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus
Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
M. Oortman
Pancratiuskoor

Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
H. Hendriksen
Cantare per Dio

Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
L. Feijen
Oswalduskoor

Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
B. Aarsen en T. Reuling
Different Generations

Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag
5 november

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Zaterdag 6 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 7 november 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		 M. Oortman
M. Oortman
		 Cantare per Dio
Latijns			
Gregoriaanskoor
				
Donderdag
11 november
Sint Maarten

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling 		
Antonius van
Paduakoor

Zaterdag 13 en
zondag
14 november

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
LatijnsGregoriaanskoor

Zaterdag 19:00 uur			
Eucharistieviering			
H. Hendriksen
One More Voice 			
				
				

Donderdag 18:00 uur
Kinderviering
St. Maarten
Werkgroep
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Oswalduskoor

Zaterdag 20 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
21 november		
Caeciliafeest
M. Oortman
B. Aarsen en L. Feijen Caeciliafeest
Christus Koning
M. Oortman
Oswalduskoor
Dameskoor Martinus
H. Hendriksen
		 Cantare per Dio			
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
						
Zaterdag 27 en
Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
zondag
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
28 november
M. Oortman			
Familieviering
M. Oortman
1e Advent
Cantare per Dio			
M. Oortman
Middenkoor
			
Kinderkoor SamSam
Nieuw Wehl
Vrijdag
3 december

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Zaterdag 4 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 5 december 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
2e Advent		
H. Hendirksen en
M. Oortman
		 L. Feijen
Cantare per Dio
		
One More Voice		

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en L. Feijen 		
Dameskoor Martinus

Woensdag
8 december
Maria onbevlekte
ontvangenis

Maandag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
Antonius
van Paduakoor
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Nieuw-Dijk
Dinsdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers

Nieuw-Dijk
Zondag 11:00 uur
Gebedsviering
Caeciliafeest
Vrijwiliigers
Antonius van Paduakoor

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.
We vinden het mooi te kunnen melden dat we vanaf
vanaf 28 september weer leerlingen van school De Ziep
hebben mogen verwelkomen voor hun stageperiode de
komende maanden op het parochiecentrum in Didam.
Wij wensen de leerlingen een goede en fijne stage toe.
In overleg met de pastoor en anderen zullen we de
komende periode opstarten met bijeenkomsten voor
werkgroepen.

Beste mensen, er breekt nu een spannende periode aan.
Hoe gaat alles verlopen en hoe gaan we verder. U vindt
een flyer in dit blad met een oproep voor vrijwilligers,
waar en wie we nodig hebben.
Samen kunnen we die bloeiende parochie levendig
houden!
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Gabriël actueel

Bezoek aan passiespelen Tegelen
Op zondag 22 augustus heeft een groep parochianen
het passiespel in Tegelen meegemaakt. Er waren op het
laatst door omstandigheden enkele afzeggingen, en zo
hebben we met 25 personen in het openluchttheater
gezeten. Elke vijf jaren wordt dit spel opgevoerd en na
een jaar uitstel door corona dit jaar opnieuw. Ook weer
door corona in iets aangepaste vorm (zonder pauze, iets
korter dan anders, beperkte toegang voor publiek, drank
en Limburgse vlaai bij de ingang meepakken). Op de
tribunes zaten toch meerdere honderden mensen. En we
hebben mogen genieten van een indrukwekkend spel.

Elke uitvoering is weer anders afhankelijk van de insteek
die de regisseur kiest. Dit keer kwamen ook verhalen
naar voren van personages die normaal niet in beeld zijn:
bijvoorbeeld Maria Magdalena en de ouders van Judas.
Daarnaast werden een aantal actuele thema’s uit onze
tijd (vluchtelingenprobleem, klimaatverandering) in het
spel verwerkt. Het weer werkte aardig mee om het tot
een succes te maken. Het publiek zat droog, al kregen de
spelers toch een klein buitje over hen heen. Het mocht
niet deren. Al met al was iedereen zeer tevreden over een
mooie inspirerende middag.
De Gabriël • Nr. 4 - 2021
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Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Corona
Uw pastores ervaren dat de versoepelingen van
de coronamaatregelen een verademing zijn, voor
u als kerkganger, maar ook voor ons. Rond de
contactmomenten, zoals het uitreiken van de communie,
blijven we ons beschermen met handontsmetting en het
dragen van een mondkapje of scherm. Ook blijven we
afstand houden en handen geven zal nog even moeten
wachten.
Eerste communie en vormsel
De voorbereidingen voor de eerste communie en het
vormsel zijn weer gestart. We missen nu nadrukkelijk
een derde collega. De vacature is er, de financiën zijn
er, maar de arbeidsmarkt levert geen kandidaten om
de plek in te vullen. Het gemis wordt extra gevoeld
omdat Imke Tilma, onze catechetisch medewerkster, met
zwangerschapsverlof is.
Dopen
Het dopen draait weer op volle toeren. Bijna twintig
kinderen staan op de planning om in de komende
maanden gedoopt te worden. Voorlopig nemen de
pastores de voorbereiding nog voor hun rekening.

Begin volgend jaar bekijken we of dit zo blijft of dat de
doopwerkgroep dit weer oppakt.
Arbeidsimmigranten
Gesprekken over arbeidsimmigranten zijn er genoeg.
Intussen wonen ze in ons midden, zijn het onze buren,
vaak katholiek. Maar we kennen ze niet. In het kader van
burendag hebben de gezamenlijke kerken in Zeddam op
enkele locaties arbeidsimmigranten uitgenodigd voor
een ontmoeting.
Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

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
Met ingang van 25 september hebben de Nederlandse
bisschoppen besloten tijdens de vieringen de anderhalve
meter maatregel los te laten. Dit besluit komt naar
aanleiding van het besluit van de regering tot verdere
versoepelingen van de coronarestricties. Bezoekers van
de kerk wordt niet gevraagd een coronatoegangsbewijs
te tonen, omdat dat niet past bij het karakter van de
Kerk, aldus de bisschoppen. Kerkgangers wordt wel
uitdrukkelijk gevraagd rekening met elkaar te houden
tijdens het lopen door de kerk en het uitzoeken van
zitplaatsen. Ook blijft de dringende vraag gehandhaafd
om bij klachten thuis te blijven en een test te laten
afnemen. Het zingen in de kerk is ook weer toegestaan,
maar de koren moeten voorlopig nog in een beperkte
bezetting zingen. De communie wordt weer als vanouds
uitgereikt, hoewel de pastores nog gezichtsbescherming
zullen gebruiken. Uiteraard blijft de mogelijkheid
aanwezig om de handen te reinigen bij binnenkomst van
de kerk.
Rooster
Het pastoraal team bekijkt samen met de voorgangers
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en vrijwilligers het schema van de diensten voor
de komende tijd. Hoogstwaarschijnlijk zullen de
doordeweekse vieringen blijven plaatsvinden op de
inmiddels bekende dagen. Er wordt gekeken naar de
vieringen tijdens het weekend.
Pater De Vreeze
Maandag 2 augustus was het afscheid van pater De
Vreeze uit Braamt. De uitvaart vond plaats in Zeddam in
de Oswalduskerk, aangezien de kerk in Braamt al aan de
eredienst is onttrokken. Het was een waardige dienst die
door veel van zijn parochianen zowel in de kerk zelf als
via de livestream werd gevolgd.
Oproep
Voor het kinderkoor SamSam in Didam zijn we nog op
zoek naar een enthousiaste dirigent(e). Mocht u
interesse hebben of een mogelijke kandidaat
kennen, meldt u dit dan alstublieft bij het secretariaat
(secretatiaat@parochiegabriel.nl).
Bestuur parochie H. Gabriël

Gabriël actueel

De PCI wil nabij zijn
Start van keten van vrijwilligers
Als je een inkomen of een pensioen hebt, ach dan mag je tevreden zijn. Natuurlijk, het is altijd té weinig. Maar
er zijn mensen in onze welvarende samenleving die het van een uitkering moeten doen, geen pensioen kennen.
Soms is het inkomen nog minder.
Vaak door een samenloop van omstandigheden, soms
door eigen schuld in die situatie terecht gekomen. Maar
hoe dan ook, het zijn mensen die in nood verkeren. Die
aan den lijve ondervinden wat armoede is, eenzaam zijn,
door een ziekte hulpbehoevend zijn (geworden) en niet
meer voor zichzelf kunnen opkomen of zichzelf kunnen
helpen.
Bijdrage
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie
H. Gabriël wil er voor deze mensen zijn. Nabij zijn. Dat
is wat de PCI wil. Handelend optreden, daar waar de
medemens - materieel of immaterieel – in nood verkeert.
Tijdelijk of langdurig. Zonder onderscheid van welke
geloofsovertuiging of herkomst dan ook.
De PCI heeft het initiatief genomen om in het komend
najaar de mensen in een armoedesituatie een (weliswaar
heel bescheiden) bijdrage te geven voor de dure maand
december. Want deze mensen hebben ook het recht om
Sinterklaas en het Kerstfeest te vieren. De Protestantse
kerken in onze parochie hebben zich hierbij aangesloten.

Dag van de Armoede
Volgend voorjaar gaan wij als kerken een ‘Dag van de
Armoede’ organiseren. Om mensen in armoede een
hart onder de riem te steken. Zij staan er niet alleen
voor. Maar ook om hen, die het beter hebben, bewust
te houden van het gegeven dat er mensen zijn in onze
nabijheid die het een stuk minder hebben dan henzelf.
In de uitvoering daarvan wordt samengewerkt met
andere organisaties binnen onze parochie die actief zijn
op charitatief terrein. Wij houden u op de hoogte.
Harrie Leijten, voorzitter PCI

Penningmeester
O, ja: het PCI bestuur zoekt nog een penningmeester. Bent u zo iemand, die een paar
uurtjes in de maand daaraan wil besteden?
Of kent u zo iemand? Laat het ons weten:
pci@parochiegabriel.nl.

De Gabriël • Nr. 4 - 2021

15

Gabriël actueel

Kerkelijke uitvaarten
In de afgelopen anderhalf jaar hebben we door alle corona-maatregelen vaak beperkt afscheid kunnen nemen
van onze overleden dierbaren. Voorzorgsmaatregelen, afstand houden, maximum aantal aanwezigen. Allemaal
vervelende omstandigheden op een moment waarop je dat niet kunt gebruiken. Gelukkig begint heel veel weer
te normaliseren. Daarom hieronder een overzicht van wat in onze parochie rond uitvaarten mogelijk is.
Het overlijden van een parochiaan markeert theologisch
bezien een bijzonder moment. “Op de dag van zijn
sterven begint voor de christen aan het einde van
zijn sacramenteel leven de voltooiing van zijn nieuwe
geboorte, die met het doopsel een aanvang nam. Op
die dag begint de definitieve gelijkvormigheid naar
het beeld van Gods Zoon, die werd meegedeeld door
de zalving met de Heilige Geest” (Katechismus van de
Katholieke Kerk; art. 1682). Vanuit die achtergrond heeft
de parochie de taak de overledene op dat laatste stukje
van de tocht te begeleiden en over te dragen in Gods
hand. Kerken zijn de aangewezen plekken om dit te
vieren.
Het is geen plicht om de uitvaart van een christen met
een kerkelijke plechtigheid te omgeven. Het is van
oudsher wel vanzelfsprekend dat, wanneer een mens
gelovig door het leven is gegaan, dit leven dan ook
met een kerkelijke uitvaart af te sluiten. Daar heeft een
parochiaan zelfs recht op.

We merken dat gedachten rond en uitvoeringen van
uitvaarten velerlei zijn en in de afgelopen decennia
nog veel meer divers zijn geworden, mede door de
verminderde geloofsbeleving en kerkbetrokkenheid. Als
pastoraal team en parochiebestuur respecteren wij de
keuzes van overledenen en nabestaanden hierin.
Kerkelijke uitvaart
Een kerkelijke uitvaart is een uitvaart waarbij de
parochie nadrukkelijk betrokken is. Er zijn één of
meerdere plechtigheden in het kerkgebouw, in
crematorium of op begraafplaats waarbij de parochie
uitvoerend bezig is. Die uitvoering vindt plaats door
pastores of vrijwilligers van de parochiële werkgroep
Avondwaken en Uitvaarten.
In principe is er ook een koor vanuit de parochie bij de
viering in een kerk.

Bij een kerkelijke uitvaart treedt de kerk op als ‘gastheer’.
Het overdragen in Gods hand is een bijzonder ritueel en
daarin heeft de kerk haar (eind-)verantwoordelijkheid.
Uiteindelijk neemt, behalve de nabestaanden, ook
de parochie afscheid van een van haar leden. De
eindverantwoordelijkheid betreft de inhoud en de
uitvoering van het ritueel. Nabestaanden worden zoveel
als mogelijk betrokken bij het vorm geven aan inhoud
en uitvoering.
Alle uitvaarten vanuit de kerklocaties Beek, Didam,
’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam zijn kerkelijke
uitvaarten. Kerkelijke uitvaarten in de geloofskernen
waar de kerk aan de eredienst onttrokken zijn dus ook
mogelijk als daarom verzocht wordt en het ter plekke
mogelijk is (in Braamt, Kilder en Nieuw Wehl kan dit
intussen niet meer). Hieruit volgt dat een overlijden
waar enkel aan de parochie het overlijden wordt gemeld
of het verzoek om overluiden wordt gedaan, geen
kerkelijke uitvaart is.
Procedure voor kerkelijke uitvaart
Een verzoek voor een kerkelijke uitvaart dient altijd
gedaan te worden door de uitvaartondernemer via de
uitvaartwacht van de parochie (06 – 290 07 265). De
uitvaartwacht verzorgt de afstemming en communicatie
binnen de parochie. De uitvaartondernemer
onderneemt zelf actie naar de eigenaar van het
voormalige kerkgebouw om het gebouw te reserveren
voor een uitvaart.

Bij een kerkelijke uitvaart zal door de parochie
gecollecteerd worden ten behoeve van gebedsintenties
voor de overledene. Ook zal een naamkruisje gemaakt
worden en zullen de nabestaanden uitgenodigd worden
voor de later plaats te vinden Allerzielenviering.
De parochie heeft in de brochure ‘Afscheid nemen’
de mogelijkheden aangegeven welke er zijn voor
de liturgische invulling van een kerkelijke uitvaart.
De in deze brochure genoemde afscheidsviering
of avondwake zijn mogelijk in de voormalige
kerkgebouwen. Dat betekent dat er geen eucharistie
gevierd of communie uitgereikt kan worden.
Parochiële registers
De parochie kent meerdere registers waarin gegevens
worden bijgehouden. Rond het overlijden van een
parochiaan zijn van belang: (1) het overlijdensregister,
(2) de ledenadministratie en (3) het kerkhofregister.
1.	Wanneer de parochie met een kerkelijke
uitvaart afscheid heeft genomen van een
overleden parochiaan, dan wordt de overledene
bijgeschreven in het overlijdensregister.
Indien voor een overledene geen kerkelijke
uitvaart wordt gehouden, zal bijschrijven in het
overlijdensregister dan ook niet plaatsvinden.
2.	In de parochiële ledenadministratie wordt het
overlijden van een parochiaan verwerkt, ongeacht
of er een kerkelijke uitvaart is geweest of niet. Als
er geen kerkelijke uitvaart is dient de parochie wel
van het overlijden op de hoogte gesteld zijn om
de administratie te kunnen bijwerken.
3.	Bij begraven, plaatsen van een urn of uitstrooien
van as op een kerkhof van de parochie zal altijd
aantekening in het kerkhofregister gemaakt
worden.
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Een blik op...

Van drankbestrijder tot naamgever

Alphons Ariëns in de parochie H. Gabriël
Een klein berichtje in de krant van 23 september: bij vergelijking van het drankgebruik in De Liemers blijkt de gemeente Montferland het laagst te scoren. Het doet me denken aan een boekje dat mij een paar maanden geleden
onder ogen kwam. Dat ging over de bestrijding van het alcoholisme.
In dat boekje uit 1906 stond een foto, genomen op
het kerkplein in Wehl tijdens een tocht die Dr. Alphons
Ariëns ondernam om aandacht te schenken aan de
drankbestrijding. Een tocht die volgens het onderschrift
bij de foto ging van Wehl naar ’s-Heerenberg. Zou die
tocht tot op vandaag zijn uitwerking hebben?
Kapelaan in Enschede
Wie was Alphons Ariëns? Hij is geboren in 1860 in
Utrecht. Na studies te Rolduc, Rijsenburg en Rome (waar
hij en passant ook nog lid werd van de Derde Orde van
Franciscus) werd hij in 1886 benoemd tot kapelaan in
Enschede. Hier zette hij zich in voor de fabrieksarbeiders,
zijn parochianen en boog hij de kerkelijke armenzorg
om tot katholieke sociale actie. Door het oprichten van
werkliedenverenigingen en vakbonden, te beginnen
in Enschede, legde hij de basis voor de katholieke
arbeidersbeweging, laatstelijk bekend als NKV, thans
grotendeels opgegaan in de FNV en deels in het CNV. Ook
zette hij zich in voor de drankbestrijding. Hieruit zou de
matigheidsbeweging Sobriëtas groeien.
Sociaal experiment
Met en voor een veertigtal onrechtmatig ontslagen
arbeiders richtte hij in 1894 in Haaksbergen een eigen
textielfabriek ‘De Eendracht’ op, die op coöperatieve wijze
georganiseerd was. Ondanks een grote persoonlijke inzet
van Ariëns zelf, kon dit sociale experiment uiteindelijk
niet voortbestaan. In 1901 werd Ariëns benoemd tot
pastoor te Steenderen bij Zutphen. Van 1908 tot 1926
was hij pastoor te Maarssen aan de Utrechtse Vecht.
In deze periode stimuleerde hij allerlei initiatieven en
bewegingen, zoals de katholieke vrouwenbeweging,
de katholieke lectuurvoorziening en de moderne
missiebeweging. Moegestreden trok hij zich in 1926 terug
en stierf hij in 1928 in Amersfoort.
Priesteropleiding
Alphons Ariëns heeft dus veel betekend op veel terreinen.
En hij inspireert tot op de dag van vandaag. Dat is onder
andere zichtbaar in het gebruik van zijn naam. Zo is
zijn naam verbonden aan de priesteropleiding van het
bisdom. Maar ook in onze parochie komt zijn naam voor.
In Kilder en Didam zijn straten naar hem vernoemd.
Het bisdom kent elke drie jaren een Ariënsprijs uit voor
aansprekende diaconale projecten. Het Ariënscomité in
ons bisdom houdt zijn erfgoed in stand en is al de nodige
jaren een zaligverklaring van Alphons Ariëns aan het
voorbereiden. Meer informatie over hem is te vinden op
www.arienscomite.nl.
Diaken T. Reuling ofs
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Kerk en samenleving

MISSIO Wereldmissiemaand 2021
Motto: ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben’ (Handelingen 4,20) Missio laat u
kennismaken met het bij ons relatief onbekende Guinee. “We moeten immers wel spreken over wat we gezien en
gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de
Apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor
de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om
datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen
te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in
de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het
voetlicht.

en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen
vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en
opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en
kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan
bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.
Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de
zusters steunen.

Jonge kerk
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De
meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van
het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde
vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten.
Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig
eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken
wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd
onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is
de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt
zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale
en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de
gezondheidszorg.

Organisatie
Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke
Missiewerken Nederland en is onderdeel van de
internationale Pauselijke Missiewerken van de Roomskatholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke
Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.
De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130
landen.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie
van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie
Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd

MOV Parochie H. Gabriël

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte
in het weekend 23 en 24 oktober aanstaande, of stort
uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.
missio.nl.
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Kind en liturgie

Eerste heilige communie en
vormsel 2021-2022
De aanmeldingen zijn binnen en de eerste bijeenkomsten starten. 29 kinderen worden voorbereid op de eerste
heilige communie en zes jongeren gaan het traject naar het heilig vormsel doorlopen.
Voor de eerste communie komen de kinderen elke
maand een keer bijeen om kennis te maken met elkaar en
met de verhalen over Jezus. Om zo te leren hoe belangrijk
Jezus voor ons is. Als mens, maar ook als zoon van God.
Want God heeft via Jezus een heleboel moois en goeds te
brengen. De communicanten starten op 7 november met
hun eerste bijeenkomst. Op 27 november is er samen met
de ouders een bijeenkomst rond het thema Advent. Dan
zullen de kinderen een mooi adventsstuk maken.

De voorbereiding van het vormsel bestaat ook uit
maandelijkse bijeenkomsten. Het vertrouwde project uit
voorgaande jaren zal ook dit keer de route zijn waarlangs
we met de jongeren op weg gaan naar de vormselviering.
Bijzonder aandachtspunt is ook dit keer het omzetten
van al die mooie woorden in daden. Kortom: niet alleen
praten, maar ook de handen uit de mouwen.

Jongerengroep Impulz

Impulz zomerbarbecue
Op 12 september hebben we wederom een
goedbezochte zomerbarbecue gehouden, dit keer voor
het eerst in de tuin van de pastorie in ‘s-Heerenberg. Het
was een mooie nazomeravond waarop we gezellig met
elkaar bij hebben kunnen praten, onder het genot van
lekkere gerechten en vleeswaren van Slagerij Bles. Het
jaarprogramma van 2021-2022 is gepresenteerd (zie
hieronder; noteer de data alvast in jullie agenda!). We
hopen ook dit jaar weer veel jongeren bijeen te brengen
met deze activiteiten.
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19 december: adventsactiviteit
13 maart: verdieping in de Bijbel, met de Youcatbijbel
(voor elke deelnemer een gratis exemplaar)
30 april t/m 8 mei: bisdomjongerenreis Rome (onder
voorbehoud)
18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg, met onder meer
een rondleiding door de brouwerij met bierproeverij
(onder voorbehoud)
Groetjes,
Impulz

Christus Koning van het Heelal
De Kerk heeft een eigen kalender. Die begint op de eerste zondag
van de Advent en eindigt een jaar later, op de laatste zondag voor
de volgende Advent. Op die laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren
we een bijzonder feest: Christus Koning. Dat is een extra groot feest in de Kerk, daarom
noemen we het een hoogfeest. Christus Koning is dus zoiets als kerkelijk Oudjaar.
Misschien kunnen jullie dat vieren met … oliebollen?
Evangelie - Johannes 18, 33b-37

Jezus is gevangengenomen en bij Pilatus gebracht. Ze willen dat hij Jezus ter dood veroordeelt. Pilatus is door de Romeinse
keizer benoemd om het land te regeren.

Pilatus vraagt aan Jezus: “Bent U de koning van de Joden?’” Daarop antwoordt Jezus: ‘”Is
dat een vraag van uzelf, of hebben andere mensen die vraag gesteld?” Dan zegt Pilatus:
“Ik ben toch geen Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij
overgeleverd. Wat hebt U gedaan?” Nu antwoordt Jezus: “Mijn koningschap is niet van
deze wereld. Als het dat wel zo was, dan hadden mijn dienaren er wel voor gevochten.
Dan was Ik ook niet aan de Judeërs overgeleverd. Nee,
mijn koningschap is niet van deze wereld.” Dan vraagt
Pilatus: “Dus U bent toch koning?” “Ja,” zegt Jezus, “zoals
U zegt, Ik ben koning. Daarom ben Ik op aarde gekomen.
Ik moet van de waarheid getuigen. En iedereen die de
waarheid wil kennen, luistert naar Mij”.

Koning van liefde
sgnisselB elttiL ytfarC :seitartsullI | MdM/ln.nekerpnegaH :tskeT

Jezus is Koning van het
Koninkrijk van God. Het
is een Koninkrijk van
Liefde met extra
aandacht voor de
mensen die kwetsbaar
zijn (bijvoorbeeld
ouderen, zieken, armen,
kindjes in de buik). Bij het
Onze Vader bidden we
steeds dat dit Koninkrijk
mag komen. We bidden
dan: “Uw Rijk kome”.

Het koninkrijk van
liefde begint in ons
hart. Als mensen niet
met Jezus meedoen,
kan Gods koninkrijk
niet komen. Als wij
willen dat Gods
Koninkrijk komt,
moeten we goed
luisteren naar wat
God in ons hart legt.

Lieve Jezus,
U bent de Koning van de Liefde
Wilt U mij helpen om met U mee te doen?
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

Hij is Koning
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Gabriël actueel

De Gerarduskalender: elke dag
een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem,
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: “elke dag een beetje spirit!”. Op de achterkant
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen,
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan
het begin van de dag een positief gevoel. De kalender
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender
komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster
Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:
www.kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender
bestellen op de website
www.gerarduskalender.nl of
u kunt bellen naar Klooster
Wittem, 043 - 45 017 41.
De kalender is ook te koop bij:
Desiree Aelberts-Thuis
Batavenstraat 3, ‘s-Heerenberg
Tel.nr.: 0314 – 66 41 83
De kalender kost € 8,50 per stuk.
In verband met het coronavirus vraag ik om zo gepast
mogelijk te betalen.
Desiree Aelberts-Thuis

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
18 juli
15 augustus
22 augustus
5 september
19 september

Raf Wieringa
Alex Goossen
Julia Buys
Sven Zielinkski
Willem Haverhoek
Milan Pollmann
Jace Berendsen

Getrouwd
11 september Arjan Wanders en Renske Evers

Overleden
Beek
26 juli
Riet Hermsen-Wennekes
28 augustus
Annie Gerrits-Bosch
19 september Marietje Egbers-Bolck

76 jaar
95 jaar
88 jaar

Didam
28 augustus
Toon Borgonjen
19 september Riet Thuis-Swart

75 jaar
82 jaar
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’s-Heerenberg
27 juli
1 augustus
28 augustus
5 september
9 september

Frits Wensink
Joep Rabelink
Lien van Leijen-Bisselink
Theo Lukkassen
Daisy Geerling-Wijgman

85 jaar
90 jaar
73 jaar
91 jaar
53 jaar

Loil
28 augustus

Wim Rasing

89 jaar

Nieuw-Dijk
19augustus
Thea Jansen-Thomassen
12 september Joep Egging

85 jaar
81 jaar

Stokkum
17 augustus
31 augustus

Annie Lammers-Snijders
Bernard Weijenbarg

87 jaar
88 jaar

Wehl
11 augustus
31 augustus
8 september

Ben Timessen
Wim Volman
Maria Masselink-Jansen

93 jaar
91 jaar
82 jaar

Zeddam
3 augustus
20 augustus
20 augustus
5 september
8 september
25 september

Annie Dieker-Meijer
Lies Jansen-Lubbers
Fried Bekker-Mulleman
Antoni Stabik
Jan Friesen
Gerrit Hollander

89 jaar
88 jaar
86 jaar
46 jaar
78 jaar
90 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 23 oktober tot en met vrijdag 10
december 2021 hun verjaardag hopen te vieren:

H. Thuis-Janssen - 99
K. Löevering-Terschegget - 98
M. ten Have-Dolmans - 97
B. Verstegen-Menting - 92
T. Willemsen-van Kol - 91
F. Rosendaal-Jansen - 91
J. Wentink-Sessink - 90
J. Willems-Boer - 89
A. Dijkman - 89
G. Jansen-Hartjes - 88
J.Tomassen-Welling - 88
B. Jansen - 88
R. Jörissen - 87
A. van der Gun-Hegman - 87
C. Wigman - 87
B. Hulst - 87
H. Tolkamp-Freriks - 87
H. Roording - 87
F. Kniest - 86
B. Dijkman - 86
J. Tomassen - 85
G.van Casteren-Brands - 85
H. Jansen-Jansen - 85
F. Nuij - 85
A. Hermsen-Goossen - 85
P.Dijkman-Hell - 84
E.Meijer - 84
J. Ageling-van Alen - 84
H.Wennekes-van den Bosch - 84

L. Wennekes-Wesselkamp - 84
B. de Groot-Prizeman - 84
A. van den Ham-Klaas - 84
B. Bosland-de Kleijn - 84
W. Cillessen-Klein Goldewijk - 83
H. Doeleman- van Ampting - 83
E. van Alen – 83
H. Bultink - 83
J. Kroezen - 83
H. Hermsen - 83
W. Seegers-Klarenaar - 82
G. Arendsen - 82
M. Schenning-Hesseling - 82
M. Jansen-Seegers - 82
H. Scholten - 81
S. Moons-Poelsma - 81
M. Cremer-Notten - 81
L. van Ommen - 81
M. Jansen-Derksen - 81
E. Roording- van den Boom - 81
T. Messing - 81
G. Boerboom - 80
F. Eijt - 80
M. Berendsen - 80
C. Nijenhuis-Wennekes - 80
A. van Halteren-Boss - 80
E. Derksen-Ebbing - 80
G. Hendricksen - 80

Ingezonden
gedicht
Ik zit op je schouder
Ik ben niet zo groot
Jouw engelbewaarder
Jouw redder In nood
Ik ben altijd bij jou
Ik deel je verdriet
En droog je tranen
Ook al zie je me niet
Ik ben nooit ziek
En ik word niet ouder
Maar zolang als jij leeft
Zit ik op je schouder

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

