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 42 (16 t/m 22 oktober) Kijk op www.parochiegabriel.nl voor de actuele berichten
St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Zaterdag 16 oktober
Eucharistieviering
M. Oortman
Latijns- Gregoriaanskoor

Zaterdag 16 oktober
Viering elders in de
parochie

Zondag 17 oktober
Viering elders in de
parochie

Intenties: Marietje te
Boekhorst; Joep Derksen;
Theo Evers; Gert ter Horst
b.g.v. zijn verj. en Ivana
Elting; o.o. Keurentjes-Arts
en dochter Jo; Mimi
Leeuwerik-Seggelinck;
Wim Mulder en zn. Marcel;
Erwin Schütters en Anny
Schütters-Heuveling; Wim
Wennekes en Jolanda
Heitkamp- Wensink; Frits
Wensink: Dinie Buiting-van
Dalen bgv verjaardag; o.o.
Loskamp-Heuvel; Jo Geuijen-Pijnenburg als jrgt.
Jaap Hunting bgv. verj.
Johanna Kuhlmann-Kracht
bgv. verj. Joop Snel bgv.
verj. Greet Snel-Kuhlmann
en zn Berno
Vanuit Stokkum: Pastoor
Nollen en zijn zus Jo; Hein
Hengevelt en Nelly Hengevelt-Venhoeven; Jan
Geurts; Jan Snijders en Gré
Snijders-v.d. Nouland b.g.v.
verj; Bernard Weijenbarg

Vrijdag 22 oktober
09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag 21 oktober
Eucharistieviering
M. Oortman

Zondag 17 oktober
09:30 uur
Eucharistieviering
Familieviering
M. Oortman en L. Feijen
Kinderkoor SamSam

Zaterdag 16 oktober
19:00 uur
Mariaviering
L. Feijen
Oswalduskoor

Intenties: Bij gelegenheid
van een 50-jarig huwelijk.
Theed Beekman; Teun Peters; Riet Schlief-Koenders;
Gerrit Heebing; ouders
Driessen-Buiting; Annie
Berendsen-de Reus; ouders Teunissen-Koerntjes;
Piet en Jo Roelofs-Gerrits;
Annie Vierwind-Stals; Hent
Peters; Gerrit Staring; Toon
Borgonjen; Annie Terhorst-Welling en fam.; fam.
J. Schlief-Keurentjes; fam.
H. Derksen-Derksen
Jaargetijde: Esther Scheerder
Vanuit Loil: Vader en
moeder Horsting-Smeenk;
Gerrit en Tonnie Wolters-Derksen; Johannes
Gerardus Lamers; Jan Kaal;
Gerard Jansen
Vanuit Nieuw-DIjk: Hein
Menting, Piet en Miets
Menting
Jaargetijde: Daan Jansen

Zondag 17 oktober
11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en L. Feijen
Different Generations

Donderdag 21 oktober
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Intentie: Jaargetijde Teun
Boers

Woensdag 20 oktober
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Intenties 16 én 17 okt.:
Johanna van UtrechtBod; Henk Kok; Gerrit en
Bets Aaldering-Nierkes;
Berend en Lidy Thomassen-Berendsen; ouders
Franken-Stevens; Marga
van der Heijden; Diny
Lammers-Hebing; Bertus
en Lies Franken; Jan de
Ruiter (verj); ouders van
Gaalen-Peters en Gerrit;
Jan de Ruiter, ten Renske;
Annie Gerrits-Bosch; Marietje Egbers-Bolck; jaargetijde Antoon Bisseling
Dinsdag 19 oktober
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Intenties: Leo Rompelaar

Overleden:
30 september:
1 oktober:
2 oktober:

Riet Sanders-Nas, 79 jaar, uit Didam. Haar afscheidsviering was dinsdag 5 oktober in de Mariakerk in Didam. Haar crematie was
op woensdag 6 oktober.
Theet Venhorst uit Didam, 89 jaar. Zijn afscheidsviering was woensdag 6 oktober in de Mariakerk in Didam. Zijn crematie was
op donderdag 7 oktober.
Theo van Mierlo uit Didam, 89 jaar. Zijn uitvaartviering is zaterdag 9 oktober in de Mariakerk in Didam met aansluitend de
crematie.
Dat zij moge rusten in vrede

VIERINGEN WEER BREED TOEGANKELIJK
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook
tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. Deze versoepeling is op
zaterdag 25 september in gegaan.
U wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Wij vragen
u ook rekening te houden met medekerkgangers die wél graag de anderhalve meter willen handhaven. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien.

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 42
KERKDIENSTEN
Zondag 17 oktober, 10:00 uur
ds. L. den Besten, Zevenaar
Alle diensten zijn ook digitaal te volgen via onze website (pkn-didam.nl)
of ons YouTube-kanaal (PKN Didam)
ACTIVITEITEN
Donderdag 21 oktober. 14:30 uur
Inloopmiddag
Voor meer informatie zie onze website
of ons kerkblad ‘Samen’.
MEDEDELING
We zijn verheugd te kunnen melden
dat u de kerkdiensten in de protestantse kerk weer kunt bijwonen. De
1,5 meter hoeft niet meer, maar geef
elkaar de ruimte. Ook is er weer koffiedrinken na de dienst!
INLOOPMIDDAG
Eindelijk is het weer zover. De 1,5 meter en de mondkapjes zijn vervallen
dus kunnen we weer in vrijheid bij
elkaar komen. Daarom hebben we
direct de eerstvolgende bijeenkomst
vastgesteld en wel op donderdag 21
oktober aanstaande vanaf 14.30 uur in
het kerkhuis. We denken dat na zo lange tijd er voldoende praatstof is om de
tijd te vullen. Wel hopen we dat iedere
bezoeker twee maal de inenting heeft
ontvangen. Dus iedereen hartelijk
welkom op 21 oktober en wanneer
u nog nooit bent geweest, van harte
welkom. Jan Hagen, 0316 - 223 357
Oktober MARIAMAAND
Maraviering Zat. 19:00 uur Beek
’s Avonds na het bidden van het
rozenhoedje baden we bij ons
thuis de Litanie van Maria. Alle
titels die Maria had gekregen
kwamen voorbij. Hoe je je ook
voelde, wat je ook bezig hield, je
bad ervoor of minstens had het
even je aandacht. Ik denk eraan nu
ik stil sta en het leven van elke dag
overdenk. Het is niet gek als ik mijn
zorgen, mijn pijn of onmacht maar
bij Maria neerleg. De Litanie van
Maria zegt mij dat Maria niet raar
opkijkt als ik mijn zieleroerselen bij
haar achterlaat. Ik voel dat ik mag
zijn wie ik ben en dat wat er in mij
gaande is bij haar veilig is. Nee,
ik deel niet alles met mij naasten,
niet iedereen hoef te weten dat
het moeilijk is ouder te worden, of
ziek te zijn, of werkeloos. Of dat ik
amper rond kan komen of dat ik
niet uit de kast kom en in diepste
wezen nog niet mezelf kan zijn.
Deze avond komen we bij Maria
en bidden om de kracht van de
H. Geest opdat de weg door het
leven begaanbaar wordt of blijft. U
kunt voor de viering een intentie
opschrijven en in het schatkistje
achter in de kerk doen, Bij een
volgende bedevaart zullen we die
intenties in een Maria heiligdom
achterlaten.

Pastor Ben Aarsen

