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 48 (27 november t/m 3 december) Kijk op www.parochiegabriel.nl voor de actuele berichten
Let op: er zijn corona-maatregelen! Kijk ook op de website, facebook of de livestream!
St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Zaterdag 27 november
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Cantare per Dio

Zaterdag 27 november
Viering elders in de
parochie

Zondag 28 november
Viering elders in de
parochie

Zondag 28 november
11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor Nieuw Wehl

Vrijdag 3 december
09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag 2 december
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Zondag 28 november
09:30 uur
Eucharistieviering
Familieviering
M. Oortman
Kinderkoor SamSam

Intenties: Marietje te Boekhorst; Thea Jacobs-Kniest;
o.o Keurentjes-Arts en
dochter Jo; Wim v.d Meij
als jrgt.; Joop Schram als
jrgt.; Erwin Schütters en
Anny Schütters-Heuveling;
Gert ter Horst en Ivana
Elting; Joep Rabelink; Wim
Wensink en Jolanda Heitkamp- Wensink; Frits Wensink; Daisy Geerling-Wijgman; Theo Lukkasssen;
Lien van Leijen-Bisselink;
Rinus Lenderink
Vanuit Stokkum: Pastoor
Nollen en zijn zus Jo; Hein
Hengevelt en Nelly Hengevelt-Venhoeven; Gerrit
ter Horst; Maria Tiemessen-Menting bgv verj. en
Jan Tiemessen
Woensdag 1 december
19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Intenties: Theed Beekman;
ouders Driessen-Buiting;
Beb en Dinie HollemanKōning; ouders Teunissen-Koerntjes; Piet Benen;
ouders Wensink-Berendsen; Nol Peters; H.J. Peters
(trouwdag); Theet Venhorst; Riet Sanders; Hent
Peters
Jaargetijde: Christina Giesen-Giesen
Vanuit Loil: Jan Kaal
Vanuit Nieuw-Dijk: Louis en
Ria Peters; Teun Polman en
Annie Polman-Strikkeling

Intenties: Diny LammersHebing; Marga van der
Heijden; Bertus en Lies
Franken; Jan de Ruiter,
ten Renske (verj); Annie
Gerrits-Bosch; Marietje
Egbers-Bolck; Annie de
Ruiter-van Gaalen; Gert de
Winkel; Harrie Nibbeling;
jaargetijde Joep Heijnst;
jaargetijde Andre Keurntjes
Dinsdag 30 november
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag 2 december
09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Intenties: Toon Borgonjen
Vrijdag 3 december
18:30 uur
Heilig Uur
met eucharistische aanbiddeing

Overleden:
13 november:

Harrie Nibbeling, 79 jaar, uit Beek. Zijn uitvaartviering was donderdag 18 november in de Martinuskerk in Beek met aansluitend
zijn begrafenis.
Dat hij moge rusten in vrede
VIERINGEN EN CORONA-MAATREGELEN
ANDERHALVE METER-REGEL: In de kerkgebouwen hanteren we de afstand van anderhalve meter.
MONDKAPJES: Het dragen van mondkapjes in het kerkgebouw is verplicht zolang u in beweging bent. Eenmaal plaats genomen op uw stoel mag
het mondkapje af. Bij het ter communie gaan doet u het mondkapje weer voor.
TER COMMUNIE GAAN: Bij het ter communie gaan doet u het mondkapje weer voor en volgt u de aanwijzingen van de deurwachters.

Er geldt per kerkgebouw een maximaal aantal kerkgangers van 120, voor Beek 62. Dit geldt óók voor avondwakes en uitvaarten. De dringende
vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd. Bezoekers van vieringen
hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
ADVENTSACTIE 2021
Een gezonde start voor moeder en kind - Iedere twee minuten overlijdt een moeder...
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de
Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld.
Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen
leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Extra zorg voor kinderen in El Salvador
In de plattelandsgemeente Guarjila is veel achterstand en armoede. Dit project geeft aandacht aan de
emotionele en fysieke ontwikkeling van jonge kinderen zodat ze een betere start in het leven kunnen
maken. 100 ouders van kinderen van 0 tot 3 jaar en 260 zwangere vrouwen krijgen voorlichting en worden
getraind in hoe ze hun kinderen op communicatief en motorisch vlak kunnen stimuleren.
Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl. U kunt bijdragen via de collecte in de kerk in het weekend
van 4/5 december a.s. in Wehl en Zeddam en op 11/12 december ’s-Heerenberg, Didam en Beek, of door
uw gift te storten op nr. NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.
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
Kilder*:
Maak gebruik van het secretariaat in Wehl
mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl
Loil*:
mail: olvloil@parochiegabriel.nl
Braamt*:
Di. van 10:00-11:00 uur, tel.: 06 - 301 06 578
Nieuw-Dijk*:
mail: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl
Nieuw Wehl*:
Maak gebruik van het secretariaat in Wehl
Didam:
Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag
Stokkum*:
mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
van 9:30-12:00 uur, tel.: 0316 - 221 550
Wehl:
Vrij. van 09:30-10:30 uur, tel.: 0314 - 681 254
mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
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

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 48
KERKDIENSTEN
Zondag 28 november, 10:00 uur
mw. ds. R. van der Hucht, Didam
1e advent
Zondag 28 november, 17:00 uur
Adventsvespers
Alle diensten zijn ook digitaal te volgen via onze website (www.pkndidam.nl/kerktv) of via
www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar
Didam).
ACTIVITEITEN
Voor nadere 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!
ADVENTSVESPERS
Op weg naar Kerstrmis komen we als
geloofsgemeenschappen van Didam
op zondagmiddag bij elkaar om samen
te bidden, stil te zijn en te mediteren
om ons goed voor te bereiden op het
feest. Aan de hand van verhalen uit de
Schrift proberen we met de vrouwen
uit de verhalen ons vertrouwen in
God op het spoor te komen. Maria
vertrouwt op God en staat open voor
wat te gebeuren staat. Hanna is de
wanhoop nabij en vertrouwd God en
Mirjam doet wat haar goed lijkt en
hoopt voor haar pasgeboren broertje
op Gods nabijheid.
Deze vrouwen laten zien dat ze er niet
alleen voor staan. Hun vertrouwen in
de Allerhoogste God is niet vergeefs.
Hoe zit dat dan met ons? Durven we
in deze tijd te vertrouwen op God en
zijn kracht en nabijheid in ons leven te
ontdekken.
Elke adventszondag (vanaf 28 november) komen we om 17.00 uur bij
elkaar in de protestantse kerk aan de
Torenstraat 10. Ook u bent van harte
welkom om ons een half uurtje voor te
bereiden op Kerstmis.

