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•	Driekoningenviering
Zondag 2 januari 2022
Martinuskerk Wehl
•

Minipelgrimage parochie H. Gabriël
Zondag 1 mei 2022

•

Bedevaart Banneux
27 tot en met 31 mei 2022

•

Parochiebedevaart Kevelaer
Woensdag 10 augustus 2022

•

Bedevaart Lourdes
17 tot en met 22 september 2022

Inhoudsopgave
Nr. 6 - 2021
Op de voorpagina: Ja, we vieren Kerstmis, óók in 2021!
Ook dit jaar zal het niet in volle kerken zijn, maar de geboorte van het kerstkind vieren kan altijd. We zullen in
onze parochie zeker in de kerken vieren, maar u kont
ook vanuit huis via een livestream vieringen volgen. Er
is meer dan genoeg aanbod, óók vanuit de parochie H.
Gabriël.
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De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 25
januari. De datum voor het aanleveren van artikelen
staat op vrijdag 3 januari. De redactie heeft de
vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan te
passen, in te korten of niet te plaatsen.
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Verschijningsdata 2022:
Nr. 1 – 2022		
dinsdag 25 januari
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 3 januari
Nr. 2 – 2022 (Pasen)
dinsdag 12 april		
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 19 maart
Nr. 3 – 2022		
dinsdag 14 juni		
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 20 mei
Nr. 4 – 2022		
dinsdag 23 augustus
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 29 juli
Nr. 5 – 2022		
dinsdag 18 oktober
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 23 september
Nr. 6 – 2022		
dinsdag 6 december
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 11 november
• 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.

2

De Gabriël • Nr. 6 - 2021

16

3
4
5
5
6
8
9
10
12
13
13
14
15
16
16
17
18
19
19
20

Voorwoord
Actie Kerkbalans
Pastoraal woord
Geen plek voor Hem, of toch wel bij ons …….?!
Adventsvespers
Liturgische spiritualiteit
Psalmen
Een gezonde start voor moeder en kind
Adventsactie 2021
Vier Kerstmis!
Synodaal proces
Rooster van Vieringen
Vrijwilligers
Nieuwe beheerder parochiecentrum Didam
Tarieven kerkdiensten en kerkhoven
Pelgrimage
Terugblik Vastenactie 2021
PCI
Samen tegen armoede
Kind en liturgie
Eerste heilige communie
Adventsengelen
Kind op schoot
Kinderpagina
Impulz
Familieberichten
Nieuws uit de geloofskernen

Voorwoord
Voorwoord
Aan het einde van een jaar zijn er altijd wel
momenten dat je mijmert over het afgelopen jaar.
Hoe kijk ik terug op dit jaar? Wat heb ik allemaal
mogen meemaken, wat heb ik mogen geven en
ontvangen? En hoe staat het eigenlijk met de
voornemens die ik begin dit jaar heb genomen?
Vaak zijn het de dingen die ons overkomen die
een jaar gestalte geven. Als wereld hebben we nog
steeds de uitdaging die corona heet en persoonlijk
hebben we allemaal mooie en minder mooie
dingen meegemaakt.
U leest in deze De Gabriël onder andere over
het zogenaamde synodaal proces op weg naar
een synodale kerk in 2023. Paus Franciscus
heeft de wens geuit dat individuen, groepen en
verantwoordelijken beter naar elkaar luisteren.
Volgens hem noodzakelijk om veranderingen in
Kerk en samenleving het hoofd te bieden en om
onze getuigenis van de christelijke boodschap dat het werk is van alle gedoopten – te versterken.
Als ik dat zo lees en ik denk na over mijn
persoonlijk afgelopen jaar, dan komt bij mij al snel
de vraag op in hoeverre ik het afgelopen jaar heb
geluisterd. Versta ik het woord van mijn geloof?
Hoor ik de Heilige Geest? Ja, het is makkelijk te
luisteren naar hen die mij omgeven. Familie,
vrienden, collega’s. Maar hoe zit het met de
mensen die in de marge van ons bestaan leven?
Hoor ik de armen, de daklozen, de mensen die
verslaafd zijn aan drugs, iedereen die door de
samenleving wordt afgewezen? Misschien is het
antwoord daarop wel ontluisterend…
Ik hoop dat ik het nieuwe jaar met goede
voornemens mag beginnen. Dat ik mag zoeken
naar mensen die vervreemd zijn om te luisteren
naar wat zij zeggen. “Sta jezelf toe (anderen) te
ontmoeten en (door hen) ondervraagd te worden,
laat hun vragen jouw vragen zijn, sta jezelf toe om
samen te wandelen. De Geest zal je leiden”, zei de
paus.
We sluiten weer een jaar af en daarmee beginnen
we weer een nieuw jaar. Een jaar waarin er weer
van alles op ons af komt. Mede namens de
redactie wens ik u gezegende Kerstdagen toe en
een zalig nieuwjaar!
Augustine van Ree
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Het eindresultaat

Kerkbalans 2021
Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2021 is bekend!
Een Actie die in het teken stond van de toekomst van
de kerk. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen
dat de inkomsten dit jaar iets hoger lijken uit te vallen
dan begroot. Ook benaderen we de inkomsten van
vorig jaar. Hierbij gaat het weliswaar om een daling van
een kleine € 12.000,- ofwel 5%, maar dit stelt ons zeker
tevreden. Uit de gegevens nemen we al langer de trend
waar dat de gemiddelde bijdragen per parochiaan licht
afnemen.
We zijn blij met dit goede resultaat! Pastoor Oortman
heeft ons aan het begin van dit jaar gewezen op de
waarde van de actie Kerkbalans voor onze parochie.
Dit geld stelt ons in staat om een plek te zijn waar
mensen rust en verdieping vinden. Waar we God en
elkaar ontmoeten. Waar we zorgen voor elkaar en
voor mensen in de samenleving die onze steun nodig
hebben. Met uw bijdragen kunnen wij ons blijven
inspannen om samen parochie te kunnen zijn en
de kerk een plek van verbinding te laten zijn, al dan
niet via het internet. Dankzij uw bijdragen hebben
wij hiervoor extra investeringen kunnen doen en het
ondanks alle beperkingen door het coronavirus voor
alle parochianen mogelijk gemaakt via de livestream
de vieringen live bij te wonen. Zo blijven we met elkaar
bouwen aan de toekomst van de kerk.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen.
Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting,
verdieping en inspiratie zijn én blijven!
Eric Kessen
Penningmeester parochie H. Gabriël

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

Geef vandaag voor de kerk van morgen
In januari doet onze parochie mee aan de Actie
Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we
u als parochianen om een financiële bijdrage vragen,
zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor
staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van
morgen!
Eric Kessen
Penningmeester

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van u is
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze
parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met
het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op
u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken
voor de toekomst.
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kerkbalans.nl

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

2022

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Geen plek voor Hem, of toch wel bij
ons …….?!

T

en einde raad is God. Zijn beloftes, zijn raadgevingen door profeten slaan niet aan bij de
mensen. Nee, het lijkt wel of het ieder voor
zich en God voor ons allen is. Er moest echter
wel iets gebeuren, maar God gaat niet op de eerste
ingeving af. Dus, kijken naar de mensen en hopelijk iets
goeds ontdekken. Hij kijkt en zijn oog valt op die twee
jonge mensen, het meisje Maria en de jonge timmerman Jozef. Zij vertrouwden God en op hun gedrag was
niets aan te merken. En ze deden wat moest. Bovendien
konden ze op elkaar rekenen. Mensen naar Gods hart,
dus langer zoeken deed God niet. En zo stuurde God
zijn gezant naar hen toe. Jaren later schreef Lucas een
indrukwekkend levensverhaal van hen. Hoe God als
kleine baby bij hen onderdak vond en hoe Hij zijn hele
aardse leven op hen bleef vertrouwen.
Ook in de huidige tijd is het ingewikkeld mensen te
vinden die van binnenuit ervaren dat de wereld anders
bedoeld is dan dat we nu zien. Moet God dan weer
eerst onder ons geboren worden en met ons gaan
leven? Want daar gaat het om: antwoord geven op de
grote vraagstukken. Wat is jouw reactie of antwoord
in een tijd waarin de meeste mensen toch alles zelf
beter weten? Hoe ga je om met de coronacrisis en al
die maatregelen? Of laat je gerust die overbodige lamp
branden, want hoezo klimaatcrisis? Wat kan ik daar nou
aan doen? En de stromen mensen die ook nu moeten
vluchten omwille van machthebbers? Zitten wij vol

Adventsvesper
Op weg naar Kerstmis 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 vertrouwt 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.

hier, hebben wij geen plaats meer? En over kleding- en
voedselbanken nog maar te zwijgen. Misschien is God
ook nu ten einde raad. Zijn beloftes, zijn raadgevingen
slaan niet aan bij de mensen. Het lijkt wel of het opnieuw of nog steeds ieder voor zich en God voor ons
allen is. Er moet echter wel iets gebeuren, maar God
gaat niet op de eerste ingeving af. Dus, kijken naar de
mensen en hopelijk iets goeds ontdekken. Hij kijkt en
zijn oog valt misschien wel op jou. Heb je het verhaal
van de geboorte ruim 2000 jaar geleden begrepen?
Ondanks alle bijgeluiden, ondanks onze eigen wijsheid, klopt God deze kerstdagen bij ons aan, bij jou. Hij
hoopt dat we even stil zijn en nadenken voordat we de
deur met een klap dichtgooien. Ja, jij bent nodig om
de wereld te veranderen. Ja, het moet bij jouw leven
beginnen, wat jij doet en zegt, hoe jij tegen de dingen
aankijkt. Het is nu de tijd ervoor. Kerstmis om te beseffen dat het klein begint. Met een kwetsbaar pasgeboren kind in een kribbe. Daar begon het grote Verhaal
handen en voeten te krijgen. Het verhaal van Lucas en
van de anderen hierover mag ons dan aanzetten om
ook na deze dagen die Boodschap opnieuw handen en
voeten te geven.
Namens collega’s en bestuur wens ik jou van har-te een
Zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling en alle goeds
en zegen voor het nieuwe jaar.
Pastor Ben Aarsen

om 17:00 uur bij elkaar in de protestantse kerk aan
de Torenstraat. Ook u bent van harte welkom om ons
in een half uurtje voor te bereiden op Kerstmis.
Trudy, Feike, Dieneke en pastor Ben

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 komen we
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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:

Psalmen

E

en psalm is een religieuze liedvorm als een
lied of beurtzang. Het zingen of voorlezen op
verheven toon van psalmen is afkomstig uit de
joodse traditie. In de synagogale traditie zijn dit
gebeden voor allerlei gelegenheden. Het woord psalm
wordt soms alleen gebruikt voor de (gezongen) teksten
die zijn opgenomen in het Bijbelboek Psalmen. Andere
gezongen teksten uit de Bijbel, zoals 1 Samuel 2, Daniël
3:26-90, Jona 2, Habakuk 3, Lucas 1:46-55 (Lofzang van
Maria), Lucas 1:68-79 (Lofzang van Zacharias) en Lucas
2:29-32 (Lofzang van Simeon) worden kantieken of
lofzangen genoemd.

Psalmenboek
Het woord psalm duidt de muzikale uitvoering, de wijs
of het godsdienstig gedicht aan. Als geheel is het boek
der psalmen een verzameling van 150 in vijf boeken
verdeelde psalmen. Het zijn authentieke gebeden waarmee de rechtvaardigen Gods majesteit loven, zijn hulp
inroepen en hun godsdienstige houding verwoorden.
Het psalmenboek bevat slechts een keuze uit Israëls
religieuze poëzie. In de Bijbel is herhaaldelijk sprake van
andere bundels. Ook elders in de Bijbel staan verschillende liederen opgetekend. Al deze poëzie kan echter
ondergebracht worden in een van de genres die voorkomen in het psalmboek.
Lezen en verklaren
In het leven van Jezus, de apostelen en van de eerste
christusgemeenten hebben de psalmen een belangrijke
plaats ingenomen. In Nazareth, waar Jezus grootgebracht is, bezocht Jezus op sabbat de synagoge. Daar
nam Hij de rol in ontvangst om te lezen en verklaarde
het gelezen gedeelte uit de Bijbel, zoals dit gevraagd
werd. Bestaande instellingen veroordeelde Hij zeker
niet, wel degenen die een leven leidden dat hiermee in
tegenspraak was. Zijn gehele leven beschouwde Hij als
een opgang naar Jeruzalem, de heilige stad.
Offer en gebed
Jezus gebruikte de psalmen in de liturgie van zijn leven.
Alvorens naar de hof van Getsemane te gaan, bidt Hij
samen met de leerlingen de traditionele Hallèl-psalm.
Dit bestaat uit de psalmen 113 tot en met 118. Hallèl
betekent letterlijk ‘loof’ of ‘prijs’. Het woord Halleluja is
hiervan afgeleid. Op het kruis schrijven de evangelies
dat Jezus psalm 22 zou hebben gezegd. Zij vertellen
hoe Hij buiten de poorten van Jeruzalem gestorven is
met de woorden uit Psalm 31 “In uw handen beveel Ik
mijn geest” (Mc. 14,34). Zo gingen offer en gebed in Jezus samen als in de tempel. Dit inzicht is mede voor de
evangelisten de aanleiding geweest om het gebeuren
van de laatste dagen, waarvan zelfs de vreemdelingen
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op de hoogte waren, te plaatsen in het kader van het
Paasmysterie en in de chronologie van de eredienst in
de tempel.
Gebedskader
Het leven van de apostelen voegde zich in het joodse
gebedskader waarin de psalmen hun plaats hadden.
Op het derde uur, de tijd van het morgenoffer in de
tempel, worden zij vervuld van de heilige Geest (Hand.
2,15). Tijdens zijn missiereis bidt Petrus op het zesde uur
(Hand. 10,9). In Jeruzalem nemen de leerlingen deel aan
de eredienst van het negende uur (Hand. 3,1) en zelf
’s nachts, als Petrus uit de gevangenis vrij komt, vindt hij
de gemeente in gebed (Hand. 12,12). Het gebed waarin
zij volharden (Hand. 1,14) is niet willekeurig. De tekenende bijzonderheid dat zij ‘in gemeenschap’ bidden,
wijst op een regelmatig en geordend gebed.
Onophoudelijk gebed
De christelijke liturgie gebruikt de psalmen in hoofdzaak binnen het goddelijk officiegebed. Het dagelijks
gebed wordt omschreven en gevarieerd en geeft aan
de psalmen een ruimere of meer beperkte plaats. In de
kerken waar men aan de gebedsdienst deelneemt blijft
de psalmkeuze eerder beperkt en thematisch. In de
kloostergemeenschappen, waar de opvatting van het
onophoudelijk gebed doorwerkt, streeft men naar een
allesomvattende psalmlezing, soms binnen het verloop
van de dag.
Psalmzingen
De term psalmodie duidt op het zingend gebruik van de
psalmen in de liturgische bijeenkomsten. Het psalmzingen, dat in zijn verschillende vormen zeer oud is,
heeft een vaste plaats in de liturgie, ook al hebben de
psalmen daarbij niet dezelfde belangrijkheid of functie.
De psalmodische traditie van synagoog en christenkerk
gaat niet zonder meer terug op de tempel. De latere
wijze van psalmzingen volgens melodische formules
vindt voor bepaalde details een overeenkomst bij meerdere oude cultuurvolkeren.
Groep gezangen
Naast lezingen en gebeden vormt de psalmodie een
groep van gezangen die voornamelijk in drie vormen
verdeeld kan worden: de responsoriale, de antifonale
en de alternerende vorm. De eerste als onderbreking
van lezingen, de tweede als begeleidend gezang bij
liturgische handelingen en de laatste in het breviergebed. Het onderscheid ligt in het verschillend functioneren van de zogenaamde psalmista (solist) en de
groepen en in de daarmee verbonden structuur van de
te zingen psalmtekst.
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Kerk en samenleving

Adventsactie 2021:

Een gezonde start voor moeder en kind
Iedere twee minuten overlijdt er 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.
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders
en jonge kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt
ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met
meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus
enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met
concrete hulp en dat geeft hoop!
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door
ziektes die door vaccinatie of goede
hygiëne voorkomen hadden kunnen
worden. Kraamvrouwen overlijden veelal
aan bloedingen, hoge bloeddruk of
infecties. Vrouwen die zorg krijgen van
professionele verloskundigen, hebben
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
16 procent minder kans om hun baby te
verliezen en 24 procent minder kans op
een vroeggeboorte.
Ondanks dat uit de cijfers – en de
dagelijkse praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en
medische zorg het aantal sterfgevallen onder moeders
en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen
vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede
zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te groot of
kunnen vrouwen de reiskosten niet betalen. Andere
vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele
vroedvrouwen en vermijden begeleiding door modern
opgeleide verloskundigen.

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich
richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode
erna:
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.
Verbeteren van de geboortezorg in
Somalië
Goede geboortezorg is in Somalië
nauwelijks beschikbaar, met als gevolg
dat de moeder- en kindersterfte tot de
hoogste van de wereld behoren. Dit project
heeft tot doel de toegang tot deze zorg te
verbeteren.
Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook
Veel zwangere vrouwen in de Gazastrook hebben
dringend behoefte aan goede zorg rondom hun
zwangerschap en bevalling. Voor veel van hen is een
medisch centrum echter onbereikbaar. Dit project geeft
ze toegang tot goede zorg en begeleiding tijdens en na
hun zwangerschap.
Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe
Op het platteland van Zimbabwe sterven veel moeders
en baby’s tijdens en vlak na de bevalling. De grote
afstanden naar kraamklinieken met gedwongen
bevallingen langs de weg zijn vaak de oorzaak. Een goed
toegerust opvanghuis bij de kraamkliniek biedt uitkomst.
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag (u kunt ook gebruik maken van
de QR-code bij dit artikel) of draag bij via de collecte in
de kerk in het weekend van 4 en 5 december in Wehl
en Zeddam en op 11 en 12 december in ’s-Heerenberg,
Didam en Beek.
MOV Parochie H. Gabriël
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Kijk op vierkerstmis.nl

Vier Kerstmis ook dit jaar (online)
Kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren
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.
Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor,
samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar
de boodschap van het kindje dat geboren werd in een
stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens
deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie
vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.
Hopelijk minder maatregelen
In de verwachting dat er dit jaar minder strenge
maatregelen op het gebied van corona gelden rond
Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de
kerken weer veel mensen mogen verwelkomen in de
kerstvieringen. Die hoop hebben wij ook. Wij zien u
graag in grote getale bij onze kerstvieringen. Maar
omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in
verband met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of
en bij welke vieringen u terecht kan.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website
VierKerstmis.nl. Deze biedt een aantal handige links
en downloads die allemaal inspirerend en informatief
zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor
kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden,
is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook
een filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen
en nog veel meer.
Kijk voor meer informatie op de parochiesite www.
parochiegabriel.nl maar ook op www.vierkerstmis.nl en
doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen
in de kerk!
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Synodaal proces gaat om vinden van
gezamenlijke weg
In de zeven Nederlandse bisdommen is onlangs officieel de voorbereiding van start gegaan van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ in 2023. “Het is een consultatieronde op wereldniveau”, aldus kardinaal Wim Eijk
bij de openingsviering in Apeldoorn.
De eerste fase speelt zich wereldwijd af in de
bisdommen tussen nu en augustus 2022. De
resultaten van die consultatieronde worden
samengebracht in een werkdocument dat van de
herfst van 2022 tot en met maart 2023 per continent
wordt behandeld. De uitkomsten daarvan dienen ter
voorbereiding van de bisschoppensynode in oktober
2023 in Rome.
Het geheel van consulteren, analyseren en
bestuderen wordt het synodaal proces genoemd.
“Dat is niet zomaar een peiling naar diverse
meningen en ideeën”, aldus kardinaal Eijk. Volgens
hem gaat het erom een gezamenlijke weg te vinden,
zodat de Kerk in deze tijd haar missie kan vervullen.
“Die missie is geen andere dan die zij altijd al heeft
gehad: Christus en zijn Evangelie te verkondigen.
Vandaag bidden wij in het bijzonder om de
verlichting door de Heilige Geest bij het doorlopen
van dit synodale proces. Hij is de ‘Helper’ die Jezus
ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren
aan zijn Kerk gegeven heeft. We bidden dat we,
geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar
die gezamenlijke weg kunnen vinden.”

Van de tien thema’s die vanuit Rome zijn aangereikt hebben
de Nederlandse bisschoppen er drie centraal gesteld voor
de eerste fase van het synodale proces in de Nederlandse
bisdommen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de
missie en dialoog in Kerk en samenleving. “Deze keuze
is ingegeven door de zorg voor de evangelisatie of reevangelisatie van onze streken.”
“De synodale weg is een weg waarop we gaan luisteren.”
Volgens kardinaal Eijk is het zaak “dat we samen nadenken
over de gezamenlijke weg die we bewandelen om Christus
en zijn Evangelie zo vruchtbaar mogelijk te verkondigen.
De thema’s vieren, missie en dialoog met de samenleving
staan in dit teken. In het vieren worden we in ons geloof
en in ons leven als volgeling van Christus gevoed door
het horen van Gods Woord en het ontvangen van de
sacramenten. Missie betekent dat we ons geloof ook
openlijk uitdragen. En om dat te kunnen doen, zullen
we ook de dialoog met de samenleving moeten blijven
aangaan.”
In het bisdom Groningen-Leeuwarden opende
bisschop Ron van den Hout de diocesane fase van de
bisschoppensynode op 17 oktober. Alle bisdommen
hielden een viering. Bij de opening van het
synodale proces in het bisdom Breda sprak
bisschop Jan Liesen over de eigen aard van
het synodale proces. “De synodale weg is
een weg waarop we gaan luisteren. Het
synodale luisteren is een dubbel luisteren.
Het begint met het luisteren naar
het Gods woord en het mondt uit in
luisteren naar elkaar om te ontdekken
waar dat woord op vruchtbare
bodem viel en welke vrucht
gedeeld kan worden tot opbouw
van de Kerk. De synodale weg is
een weg van onderscheiding bij
onszelf en in onze gemeenschap:
waar en hoe heb ik, hebben wij
geluisterd naar Gods woord en
vrucht gedragen?”

Synode
2 0 2 1

2 0 2 3

Vo o r e e n s y n o d a l e K e r k
communio | participatio | missio
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In het bisdom Breda worden
geloofsgesprekken
georganiseerd waarvan
de verslagen naar de
bisschop zullen worden
gestuurd. Die toonde
zich vol vertrouwen:

“Voor u staat een hoopvolle bisschop. Ik merk aan de
voorbereiding dat deze synode anders wordt dan de
andere die ik heb mogen meemaken.”
“De Heilige Geest spreekt vaak via de kleinsten en de
jongsten.”
“Deze synode gaat over dienend leiderschap en dat
begint met goed luisteren, om vervolgens de geesten te
kunnen onderscheiden.” Dat zei hulpbisschop Everard
de Jong bij de opening in het bisdom Roermond. In zijn
preek wees de hulpbisschop op de drie kernwoorden
die de paus voor de synodale weg heeft meegegeven:
gemeenschap, participeren en missie. “De paus wil dat
wij voor de vernieuwing van de Kerk met veel mensen
in gesprek gaan. En dat begint met subtiel luisteren,
empathisch luisteren. In de vele dingen die we zullen
horen, mogen wij ontdekken wat de Heilige Geest ons
wil zeggen.”

over synodaliteit is om een grotere betrokkenheid te
creëren van alle gelovigen bij de zending van de Kerk”,
zegt hij. “Dat heeft alles te maken met het Tweede
Vaticaans Concilie dat heeft gesproken over de Kerk als
communio, als gemeenschap, en de deelname van alle
gelovigen aan de missie van de Kerk.” De bisschop zegt
ook: “Het is geen enquête en het gaat niet om een geen
meerderheid van stemmen, maar het gaat er wel om
dat ieder mens geleid wordt door de Heilige Geest, als
je daar open voor staat zal de Heilige Geest je leiden en
daarom heb je iets in te brengen, iets wat de Kerk mee
op kan bouwen.”
De komende tijd zal er in de afzonderlijke bisdommen
meer bekend worden over de manier waarop de
consultatie vorm zal krijgen.

Daarbij verwees hij onder meer naar de regel van
Benedictus die abten adviseert om, voordat ze een
belangrijke beslissing nemen, goed te luisteren. “Vooral
naar de jongsten, want de Heilige Geest spreekt vaak via
de kleinsten en de jongsten. Laten we dus vooral goed
naar de jongeren luisteren,” aldus mgr. De Jong.
Ook bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den
Bosch zei te willen luisteren “naar wat Gods Geest tot de
Kerk zegt. De Geest doet dat langs velerlei wegen.” Naast
het luisteren naar actieve gelovigen, parochiebesturen
en de leden van diocesane raden hoopt hij ook “in
contact te komen met mensen die niet verbonden
zijn met onze Kerk maar ons wel een spiegel willen
voorhouden. Ook zij kunnen ons van dienst zijn om ons
christen-zijn in de wereld van vandaag beter te beleven.”
“Synodaliteit heeft alles te maken met de Kerk als
gemeenschap en de deelname van alle gelovigen aan de
missie van de Kerk.”
Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, ging
bij de opening nader in op de drie kernwoorden
communio, participatio, missio. “Communio is de
gemeenschap rond de Heer, die we niet zelf maken
maar die de Heer ons geeft in kracht van de Heilige
Geest”, aldus de bisschop. Communio is iets waar
voortdurend aan gewerkt moet worden. “Maken we
deel uit van die gemeenschap? Kunnen we ook anderen
bij die gemeenschap betrekken en uitnodigen met
ons geloof, met de hoop en de liefde die in ons hart is
gelegd?” Participatio betekent “deelname”. “Deelname
vanuit je eigen geloof, vanuit de gaven en talenten die
de Heilige Geest je geeft, die beschikbaar stellen en
zo deelnemen aan het kerkelijk leven.” Waarbij missio
betekent “dat we gezonden zijn, dat we een zending
hebben. Niet zomaar een zending om erop uit te
trekken, maar om met de Heer op weg te gaan en het
evangelie te verspreiden.”
In een video geeft bisschop Jan Hendriks een toelichting
op de komende synode. “De reden van deze synode

Bisschoppensynodes en Gods volk onderweg
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie worden er
geregeld bisschoppensynodes gehouden. Het woord
‘synode’ is afgeleid van het Griekse ‘syn’ (= samen) en
‘hodos’ (= weg). Het betekent letterlijk ‘samenkomst’,
maar het woord vertalen naar ‘samen wandelen’ kan
ook. In het kerkelijk jargon is het een samenkomst
van kerkleiders, bij katholieken een vergadering van
bisschoppen. De heilige paus Paulus VI stelde in 1965
de bisschoppensynode in om de bisschoppen van de
wereld een duidelijkere rol te geven in het bestuur van
de universele Kerk.
De bisschoppensynode, die in oktober werd geopend,
gaat over synodaliteit in de Kerk. Paus Franciscus wil dat
alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor de Kerk
als ‘Gods volk onderweg’. Hij wil dat een synode geen
gebeurtenis is, maar een proces. Het gaat niet langer om
de synode als een Vaticaans evenement, maar ook om
de weg die de Kerk (in deze tijd) bewandelt. Normaal
zijn deze vergaderingen in Rome, maar voor deze
synode is besloten dat ze op diocesaan, continentaal en
universeel niveau plaatsvindt. In het document dat tot
deze synode uitnodigt, staat: “Een integraal synodaal
proces kan alleen op authentieke wijze plaatsvinden als
alle bisdommen daarbij betrokken zijn.”
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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 11 en
zondag
12 december
3e Advent

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman en 			
M. Oortman en
M. Oortman en
T. Reuling		
T. Reuling
T. Reuling
Pancratiuskoor			
Different Generations Oswalduskoor
				
Zaterdag 18 en 		
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
zondag 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
19 december		
M. Oortman
M. Oortman
H. Hendriksen 		
4e Advent		
Cantare per Dio
Oswalduskoor
Latijns				Gregoriaanskoor
				
Vrijdag 19:00 uur
Vrijdag
Eucharistieviering
24 december
Kerstavond
Familieviering
M. Oortman
Kinderkoor SamSam
Vrijdag 21:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
LatijnsGregoriaanskoor

Vrijdag 21:00 uur
Communieviering
L. Feijen
One More Voice

Vrijdag 23:00 uur
Communieviering
L. Feijen
Oswalduskoor

Vrijdag 21:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Different Generations

Vrijdag 21:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 25
december
Eerste Kerstdag

Zaterdag 09:30 uur
Zaterdag 09:30 uur
Zaterdag 09:30 uur
Zaterdag 09:30 uur
Zaterdag 11:00 uur
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
L. Feijen
H. Hendriksen en
M. Oortman
B. Aarsen en T. Reuling M. Oortman
Pancratiuskoor
G. Hendriksen
Oswalduskoor
Dameskoor Martinus
Antonius
		 Cantare per Dio		
van Paduakoor
				
Zondag 09:30 uur
Zondag 26 		
		
Zondag 11:00 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
december		
		
Eucharistieviering
Communieviering
M. Oortman en
Tweede Kerstdag		
M. Oortman en
L. Feijen
T. Reuling
T. Reuling
Muziekvereniging
Middenkoor
		 		
Harmonie De Club
Volharding
Nieuw Wehl
					
						
Vrijdag 18:00 uur
Vrijdag
Eucharistieviering
31 december
M/ Oortman en
T. Reuling
Pancratiuskoor
Zaterdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Zaterdag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
LatijnsGregoriaanskoor

Zondag 2 januari
Driekoningen

Driekoningenviering
10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team - Gabriëlkoor
Martinuskerk - Wehl

Zaterdag 8 en
zondag 9 januari

Zaterdag 19:00 uur			
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering			
Eucharistieviering
Eucharistieviering
M. Oortman			
M. Oortman
H. Hendriksen en 		
Pancratiuskoor
Dameskoor Martinus
G. Hendriksen
					Martinuskoor
					Beek/Loerbeek		
Zaterdag 15 en 		
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 10:00 uur
zondag 16 januari 		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Oecumenische
		 viering PKN-kerk
M. Oortman
B. Aarsen en L. Feijen 		
		 T. Reuling
Oswalduskoor
Antonius van
				Paduakoor
Zaterdag 22 en
zondag 23 januari
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Zaterdag 19:00 uur			
Eucharistieviering			
M. Oortman			
LatijnsGregoriaanskoor			
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Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman 		
Cantare per Dio

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.
Nu de coronacijfers weer oplopen en de nodige
maatregelen worden genomen zijn we toch ook weer
voorzichtig in het samenkomen met werkgroepen. Heel
vervelend omdat we zo graag weer contacten willen
onderhouden met elkaar en ervaringen uitwisselen.
Het parochiecentrum in Didam krijgt een nieuwe
beheerder, u leest hieronder in het kader daar meer over.
Er zijn een aantal personen die naar aanleiding van de
flyer die bij de vorige De Gabriël zat gevraagd zijn om zich
te gaan inzetten als vrijwilliger. Dat zijn acolieten voor
uitvaarten en een elektricien in de geloofskern Didam.
Dit is wel een mooi voorbeeld dat het wel werkt. Ik hoop
dat er in de andere geloofskernen ook op deze manier
vrijwilligers gevonden kunnen worden.
Binnen de Commissie Vrijwilligersbeleid hebben we
afscheid genomen van Jan Loskamp. Jan had binnen

het werkveld Gemeenschapsopbouw de werkgroepen
onder zich die alles te maken hebben met gebouwen,
kerkhoven, kapellen. We hebben Jan bedankt voor zijn
inzet binnen de commissie en wensen hem succes bij
datgene wat Jan nog doet voor de parochie. We hebben
voor Jan een nieuw commissielid gevonden, dat is Henk
Otten uit Didam. Henk is bekend met alles wat er speelt
in het werkveld Gemeenschapsopbouw rond gebouwen,
kerkhoven, kapellen. We heten Henk welkom en een
goede en mooie tijd binnen de commissie.
Zo ziet u dat we niet stil zitten ondanks alle beperkingen
die we ondervinden door corona en blijven we in
beweging om de parochie draaiende te houden.
Samen kunnen we onze bloeiende parochie levendig
houden!
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Nieuwe beheerder parochiecentrum Didam
Per 1 januari 2022 zal de huidige beheerder, Hans Visser, zijn taken overdragen aan de nieuwe beheerder, Wim Winters. Hans heeft vier jaar alle
voorkomende taken verricht van deur openen en de zorg dat de koffie klaar
was bij verschillende bijeenkomsten tot het weer opruimen van alles als de
bijeenkomst afgelopen was. Als bedrijven komen voor controles van kachels
of verlichting dan was Hans er. Hans zorgde voor schema’s wanneer de
containers aan de weg moeten enz. We zeggen dank je wel naar Hans voor
zijn inzet hiervoor. Hans zal niet helemaal uit zicht verdwijnen, er zijn taken
die hij nog blijft doen.
Per 1 januari 2022 begint Wim Winters aan deze bijzondere taak. Er zal wat
betreft werkwijze niet veel veranderen. Wel zal Wim er een taak bij gaan
doen en dat is het bijhouden van de agenda van bijeenkomsten in het
parochiecentrum en in de kerk. Deze taak werd vervuld door Jan de Reus.
Jan heeft dit sinds het parochiecentrum er is gedaan. Ook Jan bedanken we
voor zijn inzet van al die jaren.
We weten allemaal dat als er ergens iemand nieuw begint er ook iets zal veranderen. Om een goed overzicht
te houden van wat er allemaal gaande is op het parochiecentrum is wordt er jaarlijks een bijeenkomst gepland
met alle contactpersonen van werkgroepen die gebruik maken van het parochiecentrum. Hier wordt uitleg
gegeven over hoe het ideale plaatje eruit ziet als we alles netjes doorgeven en hoe we het parochiecentrum
netjes houden. Daarvoor krijgt Wim een eigen werkplek op het parochiecentrum met computer en mailadres.
Wij wensen Wim heel veel succes en een prettige samenwerking met allen die gebruik maken van het parochiecentrum.
Bestuur en Commissie Vrijwilligersbeleid
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Tarieven kerkdiensten en kerkhoven
Per 1 januari 2022
Gebedsintentie
Doopviering
Eerste communie
H. vormsel
Gezongen huwelijksviering
Gezongen jubileumviering
Jubileum tijdens een viering
Verhuur van kerkgebouw dagdeel
Verhuur ter voorbereiding, max. 2 uur
Alleen avondwake
Afscheidsviering
Avondwake en/of uitvaartdienst, begrafenis
Avondwake en/of uitvaartdienst, crematie
Begrafenis, zonder uitvaartdienst
Crematie zonder uitvaartdienst

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,50,90,90,380,295,75,450,98,300,350,435,515,360,405,-

Graf enkelbreed, eerste bijzetting,
1 of 2 diep
Tweede bijzetting
Verlengen grafrecht voor 10 jaar
Reserveren enkelbreed 10 jaar
Graf dubbelbreed, eerste bijzetting
Tweede bijzetting
Verlengen grafrecht voor 10 jaar
Reserveren dubbelbreed 10 jaar
Kindergraf
Verlengen kindergraf voor jaar
Columbarium of urnenkelder per inleg
Verlengen columbarium of urnenkelder voor 10 jaar
Reserveren columbarium of urnenkelder voor 10 jaar
Uitstrooien urn zonder bijzijn van voorganger
Uitstrooien urn in bijzijn van voorganger
Bijzetting urn in bestaand graf
Indien gewenst in bijzijn van voorganger

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.440,1.235,430,355,1.655,1.235,445,405,785,265,965,375,180,70,140,-

€

140,-

De parochie H. Gabriël kent één tarief voor haar kerkhoven in Beek, Kilder, Loil, Nieuw Wehl, Wehl en Zeddam. Tarieven voor diensten in kerkgebouwen die géén eigendom meer zijn van de parochie H. Gabriël zijn € 150,- lager dan de
geldende tarieven.
In de Mariakerk te Didam is het mogelijk om een rouw- en trouwdienst te streamen voor € 150,Voor het gebruik van de rouwkapel / mortuarium gelden tarieven zoals aangegeven op de webpagina of de website
van de betreffende geloofskern. Dit geldt ook voor de kosten van een gedachtenisplaatje bij een strooiveld.
Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar. Verlengingen worden aangegaan voor een periode van
steeds 10 jaar. Indien niet verlengd wordt zal de grafsteen worden verwijderd. Grafrecht is inclusief graf delven, bijdrage onderhoud kerkhof en het ter zijner tijd verwijderen van de grafsteen.
Bij verlenging en bijzetting wordt gekeken of in het verleden reeds voor het verwijderen van de grafsteen is betaald.
Als dat niet het geval is, wordt € 150,- extra in rekening gebracht bij bijzetting of verlenging.
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Pelgrimage
Mini-pelgrimage
Op bedevaart…Hopelijk kan dat volgend jaar weer.
Omdat we nu 2 jaar niet hebben kunnen gaan en er
toch naar uitkijken willen we aan het begin van het
bedevaartjaar een minipelgrimage langs een aantal
kapellen houden binnen onze parochie. Deze tocht wordt
gehouden op zondagmiddag 1 mei 2022. Je kunt er aan
Bedevaart Banneux
Nu de maatregelen rondom het coronavirus dusdanig
versoepeld zijn heeft het diocesane bestuur gekeken of
het weer mogelijk is om op bedevaart naar Banneux te
gaan. Er is weer onder voorbehoud een datum bekend
gemaakt dat Bisdom Utrecht weer naar Banneux kan/
mag gaan.
De bedevaart staat gepland voor
27 mei 2022 t/m 31 mei 2022.
Het diocesane bestuur heeft aangegeven dat er wel een
begin gemaakt mag/kan worden met de voorbereidingen
maar dat er uiterlijk 1 maart 2022 het definitieve besluit
wordt genomen of de bedevaart doorgaat of niet. Er is
ook gesproken over de veiligheid/gezondheid van gasten
Parochiebedevaart Kevelaer
Voor het jaar 2022 staat de parochiebedevaart naar
Kevelaer gepland op woensdag 10 augustus 2022. De
fietsers en de wandelaars vertrekken dan op dinsdag 9
augustus 2022. Voorheen werd altijd om de twee jaar
een extra bedevaart gehouden in de maand mei voor de
mindervalide parochianen, voor degenen die niet met
de grote bedevaart van augustus mee kunnen. Nu het
coronavirus echter zo actief is, lijkt het ons niet verstandig
om deze bedevaart op korte termijn te organiseren.
In september naar Lourdes…
Lourdes, een plaats in het zuiden van Frankrijk waar op
11 februari 1858 voor de eerste keer Maria verscheen aan
het eenvoudige arm meisje Bernadette. Maria verscheen
meerdere malen aan haar. Niet aan de machthebbers, niet
aan de groten der aarde, maar aan haar het arm meisje.
In het voetspoor van Bernadette verandert Lourdes
ook ons leven. Er wordt een heiligdom gebouwd dat
sindsdien vele mensen trekt. Zieken, gezonden, zoekers
en niet-zoekers, jong en oud. Op deze plaats vinden
mensen de kracht om weer op weg te gaan. Elke kaars
voor de Grot zegt iets over betekenisvol ontmoeten en
van elke kaars weet Maria waarom deze brandt. Pelgrims
zeggen bij thuiskomst vaak: ”Het is niet uit te leggen;
Lourdes moet je zelf meemaken”.
Maria in de grot in Lourdes.
Zij was er toen en zij is er nu nog steeds.
Zoals het zich nu laat aanzien, kunnen we in september
2022 weer een pelgrimage naar Lourdes organiseren.
We reizen met Huis voor de Pelgrim. Onze reis vanuit

deelnemen met de fiets of auto. Nadere informatie volgt
in de Paaseditie van De Gabriël.
Werkgroep bedevaarten
Banneux, Kevelaar en Lourdes

en vrijwilligers. Daarom is iedereen het er over eens dat
er alleen vrijwilligers en gasten mee kunnen/mogen die
gevaccineerd zijn en een QR-code hebben.
De vrijwilligers (ook wel de witte engelen van Banneux
genoemd) hebben er in ieder geval al erg veel zin in
om als gast weer te mogen verwelkomen en de zorg te
geven waar nodig. Dus als u zin heeft om weer mee te
gaan, noteer de datum dan alvast op de kalender. Zodra
er meer bekend wordt/is dan komt dit uiteraard in de
volgende De Gabriël.
Audrey van der Heijden
Secretaris regio Gelderland Oost

Zodra het weer verantwoord is, zullen wij deze bedevaart
voor de mensen met een beperking graag weer
voorbereiden.
Als bestuur wensen wij onze pelgrims veel gezondheid de
komende tijd en sterkte voor hen die het nodig hebben.
Bestuur Stichting Broederschap Kevelaer

de parochie H. Gabriël is vastgezet van 17 tot en met
22 september 2022. We reizen per vliegtuig. Vanuit het
pastoresteam zal er ook iemand mee gaan.
Bent u verder goed ter been maar kunt u het lopen in
Lourdes niet volhouden dan wordt er voor u daar ter
plekke een rolstoel geregeld. Wel dient u zelf te zorgen
dat er iemand meegaat die u dan duwen kan. Hebt u
meer zorg nodig, ook dan is het mogelijk om in deze
week met ons mee te reizen. U verblijft dan in een
zorghotel of in het accueil met de nodige zorg van de
vrijwilligers die vanuit Huis voor de Pelgrim hiervoor
meegaan. Er is een mogelijkheid dat partners en of
familieleden kunnen verblijven bij u.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze
reis laat het ons dan weten. Dan komen wij u informeren
en/of inschrijven.
Werkgroep Lourdes en pastoresteam
06 – 537 69 840 / 06 – 203 59 523
Mailadres: lourdes@parochiegabriel.nl
De Gabriël • Nr. 6 - 2021
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Gabriël actueel

Vastenactie 2021

Terugblik op een geslaagd Vastenproject
voor gehandicapten in Vietnam

De Adventsactie staat voor de deur. De Vastentactie in de vastentijd daarentegen ligt nu ruim een half jaar
achter ons. Het was echter tot september jl. mogelijk dat er voor het project kon worden gedoneerd via het
rekeningnummer van de landelijke vastenactie.
Onze parochie Heilige Gabriël ondersteunde, samen met
nog een parochie in het bisdom Rotterdam, voor het
tweede jaar het Vastenproject van de buurparochie Sint
Willibrordus te Zevenaar vanwaar de campagne werd
gecoördineerd. Het vastenproject richtte zich op de
gehandicaptenzorg door de zusters van het Heilig Kruis
te Hanoi Vietnam.

Campagne in coronatijd
Net als het jaar daarvoor hadden we tijdens de
Vastenactie te maken met allerlei beperkingen vanwege
corona. De solidariteitsmaaltijden konden opnieuw geen
doorgang vinden. Ook de jaarlijkse vastenwandeling
ging (deze keer) niet door. De campagne verliep
grotendeels online. Begin maart was de pastoor van de
Willibrordusparochie uit Zevenaar gastvoorganger in
Didam om over het project te vertellen. Diaken Leon
Feijen assisteerde in die themaviering.
Een onverwacht hoog resultaat
Uit vrees voor de gevolgen van de coronapandemie
werd aan het begin van de campagne een bescheiden
streefbedrag van € 10.500,- ingeschat. Tot onze

verrassing bleek het geschonken bedrag, opgehaald
door de drie deelnemende parochies, bijna twee keer zo
hoog te zijn:
€ 19.775,-. Vastenactie heeft er 50% procent boven op
gedaan wat neerkomt op bijna dertigduizend euro.
Waar wordt het geld voor gebruikt?
* Het verbeteren van de sanitaire faciliteiten in het
gehandicaptencentrum door de aanleg van een nieuwe
waterleiding en riolering.
* Aanschaf van een grote wasmachine
* Aanschaf van hygiënische spullen zoals handschoenen,
mondkapjes en ontsmettingsmiddel. Ook Vietnam is
(nog steeds) getroffen door de coronapandemie
* Verdere opleidingen voor verpleegkundigen door
middel van trainingen, vervolgopleidingen in
fysiotherapie en medicijnen.
* Aanschaf van draagbare professionele apparatuur voor
fysiotherapie.
* Aanschaf elektrisch verstelbaar therapeutisch
behandelbed.
Ontroerd en dank
De zusters en
gehandicapten
in Vietnam hebben ontroerd gereageerd door de
solidariteit en financiële steun vanuit Nederland. Als
MOV groep zijn ook wij blij dat we een steentje konden
bijdragen aan het mooie werk dat de zusters van het
Heilig Kruis te Hanoi verricht(t)en voor gehandicapten
in Vietnam. We willen iedereen hartelijk bedanken voor
zijn/haar betrokkenheid en steun.
MOV parochie H. Gabriël &
Pastoor Thanh (parochie Sint Willibrordus Zevenaar)

Sta op tegen armoede
De gezamenlijke kerken in de gemeente Montferland
vragen aandacht voor de (toenemende) armoede in
de gemeente en dus in onze parochie. Op 26 maart
aanstaande (als de omstandigheden het toelaten) wordt
er een ochtend georganiseerd met het thema: Sta op
tegen armoede. Het bestuur van de PCI organiseert
deze ochtend samen met de Protestantse Kerken in
Montferland. Met deze ochtend willen we een aftrap
maken voor een bewustmakingscampagne onder de
bevolking: Armoede bestaat echt. Ook hier. En wij willen
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mensen die in armoede leven een hart
onder de riem steken; de boodschap
meegeven dat zij er niet alleen voor staan.
Op dit moment wordt het programma samengesteld. Er
zal onder meer een ‘ervaringsdeskundige’ (iemand die zelf
met armoede te maken heeft) spreken over de impact die
armoede in zijn dagelijks leven met zich meebrengt. In de
volgende De Gabriël krijgt u meer informatie.
Namens het PCI bestuur, Harrie Leijten

Kind en liturgie

Eerste heilige communie 2022
Op zondag 7 november zijn we met 30 communicanten gestart aan het traject voor de eerste heilige communie.
Op deze ochtend stond ‘de naam’ centraal. We hebben
allemaal een naam en hebben kennisgemaakt met
elkaar. We zijn er achter gekomen dat we in verschillende
plaatsen wonen en dat we soms geen bekende kinderen
hebben in de groep. Het is fijn dat we, voordat we echt
onze communie gaan doen, elkaar eerst mogen leren
kennen.
We hebben vandaag ook samen het kruisteken geoefend.
Ook God heeft een naam, deze vertelde hij aan Mozes.
Dit Bijbelverhaal hebben we samen gelezen. God zegt:
“Mijn naam is: Ik-Zal-Er- Zijn.” God belooft hiermee iets
aan Mozes, maar ook aan ons allemaal! God kun je niet
zien, toch zegt God: ik zal er zijn. Door het kruisteken
te maken of door te bidden kun je met God praten. We
hebben met elkaar nagedacht over of God bestaat en of
je God kon zien. God heeft met geloven te maken en dat
is best ingewikkeld. God is in lucht, God is in licht en in
verhalen die Jezus over Hem heeft verteld. We hebben
samen het Onze Vader uitgezocht en geprobeerd dat met

Adventengelenproject
In onze parochie houden we voor gezinnen dit jaar
het Adventengelenproject van RKKids. Wij kunnen als
engelen zijn voor elkaar. Heel speciaal ook
in de Advent waarin we ons voorbereiden
op het feest van Kerstmis.
Wat ga je doen?
Je ontvangt vier kleurplaten, voor elke
Adventszondag één. Bij elke kleurplaat
zit een kort verhaal welke je samen met
papa, mama, opa of oma kunt lezen. Kleur
en versier iedere week een kleurplaat
en bezorg deze bij iemand die wel een
opsteker kan gebruiken.

onze groepjes in goede
volgorde te leggen. Dit
lukte nog niet bij alle
groepjes, maar we zijn
samen onderweg en
helpen elkaar graag.
Op zaterdag 27 november
hebben we samen met
de kinderen gekeken
naar de feesten in het
kerkelijk jaar en hebben ze
samen met een ouder een
adventskrans gemaakt.
Hierover over zult u wat lezen en zien in de volgende De
Gabriël.
Namens de communicanten en de werkgroep eerste
heilige communie wensen wij iedereen een hele fijne
kerstdagen en een goed 2022!

Hoe doe je mee?
De kleurplaten zijn uitgedeeld op de 1e zondag
van de Advent, tijdens de familieviering op 28
november, 9:30u te Didam. En aan alle
kinderen die zich voorbereiden op hun
eerste heilige communie. Ben je niet bij de
familieviering aanwezig geweest dan kun
je de kleurplaten ook vinden achter in de
kerken en online www.rkkids.nl/adventkerst/
We wensen iedereen een vreugdevolle
Adventstijd!
Namens de werkgroep kind en liturgie

Uitnodiging Kerk op schoot
Kom je zondag 16 januari ook naar de oecumenische
‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in
Zeddam? We beginnen om 11.30 uur. De viering duurt
een half uur. Na afloop is er drinken en wat lekkers. Het
thema van deze viering is:
De schepping
Wat is ‘Kerk op schoot’?
Kerk op schoot is een oecumenische viering voor
de allerjongsten. Dus kinderen tot een jaar of 4/5.
Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom (www.
kerkopschoot.nl).

Wat gaan we doen?
Samen met je familie mag je gaan luisteren en kijken
naar het verhaal van de schepping en we gaan samen
zingen en muziek maken. Ook is het mogelijk de viering
online live te volgen en/of achteraf terug te zien via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/547-Protestantsegemeente-Zeddam
Namens de commissie,
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
predikant@protestantsbergh.nl
06 – 221 18 168
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2e Advent
5-12

maandag
6-12
dinsdag
7-12

woensdag
8-12

donderdag
2-12

Advent en Kerstmis

woensdag
1-12

dinsdag
30-11

zondag

maandag
29-11

28-11

De Advent duurt ongeveer vier weken. We gaan op weg naar het grote
feest van Kerstmis. De kleur in de Advent is paars, behalve op de
derde zondag. Dan is het Vreugdezondag, we zijn dan over de helft,
Kerstmis komt dichtbij. Soms zie je dan roze in de kerk; het licht schijnt
door het paars door. Op Kerstmis zelf is de kleur wit; de kleur van
feest. We vieren dat Jezus geboren is!

donderdag
9-12

vrijdag
10-12

zaterdag
11-12

3e Advent
12-12

maandag
13-12

dinsdag
14-12

woensdag
15-12

Evangelie
Mattëus 1, 18-24

Vandaag vertel ik jullie over de geboorte van Jezus, hoe het allemaal begon: Maria,
de moeder van Jezus, had een vriend Jozef. Maar voordat ze gingen trouwen

donderdag
16-12
vrijdag

verwachtte Maria een kindje door de heilige Geest. Toen dacht Jozef dat hij niet
meer met Maria kon trouwen. Jozef wilde ook geen ruzie maken met Maria en

17-12

besloot daarom heel stil weg te gaan. Terwijl Jozef daarover nadacht, droomde hij
en hoorde hij een engel van God die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang.
Het kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest. Het wordt een jongetje
en je moet Hem Jezus noemen, die naam betekent ‘God redt ons’. Hij zal Gods volk
redden uit het kwaad van de zonde. Dat is al voorzegd door de profeet Jesaja.
Hij schreef lang geleden in de Bijbel: ‘Zie, het ongetrouwde meisje zal een kind
krijgen, een zoontje, en ze zullen Hem noemen: ‘Immanuel’. Die naam
betekent: ‘God is met ons’.’ Toen Jozef wakker werd, ging hij weer naar
Maria toe en trouwde met haar. Toch sliep hij niet met haar. Want ze kreeg
al een kindje. Toen het zoontje van Maria geboren was, gaf Jozef Hem de

zaterdag
18-12

4e Advent
19-12

naam: ‘Jezus’.

In de droom van Jozef
komt een engel. Hij zegt dat
Jozef niet bang hoeft te
zijn. Het Kindje in de buik
van Maria komt van de
heilige Geest, van God zelf.
God wil het zo.

Kerst
vrijdag

donderdag
23-12

24-12

Goede Sint Jozef,

dinsdag
21-12
woensdag
22-12

maandag
20-12

Jozef timmerman

U hebt goed gezorgd voor Maria en Jezus; u luisterde naar de engel en deed
meteen wat God vroeg; zo kon Jezus veilig opgroeien en aan zijn grote werk
beginnen. Heilige Jozef, leer ons goed te luisteren als God ons iets zegt door onze
engel. Dan kunnen wij, net als Jezus, opgroeien tot echte kinderen van God.
Heilige Jozef, bid voor ons.
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
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knutselwerkjes
voor Advent
&
Kersttijd
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vrijdag
3-12

zaterdag
4-12

1e Advent

Jongerengroep Impulz

Impulz zomerbarbecue
Jaarprogramma 2021-2022

De dagen worden weer korter en donkerder en in de
adventstijd zien wij uit naar de komst van Christus op
aarde. Ken je mensen die het verdienen om eens in het
zonnetje gezet te worden? Meld je dan aan voor de
adventsactiviteit van zondag 19 december en nodig
zelf twee mensen uit die een extraatje verdienen! De
jongeren gaan zelf thuis hapjes bereiden voor een
gezamenlijk driegangendiner en onder begeleiding van
pastoor Paulus Tilma gaan we samen in gesprek over het
thema Boodschap van vreugde.
Doe je mee? Meld je dan aan door een mail te sturen
naar impulz@parochiegabriel.nl of door je aan te melden
bij het facebookevenement. Je krijgt dan twee vouchers
opgestuurd om te geven aan jouw twee dinergasten.
Regel zelf vervoer voor jou en je gasten. Mocht dit een
probleem zijn, geef dit dan aan ons door; dan kijken wij
of we wat kunnen regelen. Laat het ook even weten als jij
en/of je gasten een aangepast dieet hebben.
Wanneer: Zondag 19 december van 17.00 tot 21.00 uur.

Waar: Gabriëlzaal in het parochiecentrum van Didam,
Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam.
Groetjes,
Impulz
Jaarprogramma Impulz
Het komende jaar hopen wij weer meer fysieke
bijeenkomsten te kunnen organiseren. Hieronder
vinden jullie het (voorlopige) jaarprogramma voor
2021-2022. Reserveer deze data alvast in je agenda!
Meer informatie volgt.
12 september: zomerbarbecue in de pastorietuin van
de Pancratiuskerk te ‘s Heerenberg
2 oktober: docufilm Lourdes in het Bargse Huus te
’s Heerenberg, gevolgd door een gezamenlijke
maaltijd (samen met Jongeren Aartsbisdom Utrecht)
19 december: adventsactiviteit
13 maart: verdieping in de Bijbel, met de Youcatbijbel
(voor elke deelnemer een gratis exemplaar)
30 april t/m 8 mei: bisdomreis Rome of Lourdes (onder
voorbehoud)
18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg, met onder
meer een rondleiding door de brouwerij met
bierproeverij (onder voorbehoud)

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
24 oktober
31 oktober
7 november

29 oktober
4 november
Milan Melissen
Dave Keurentjes
Rosalie Erdhuizen
Sverre ter Horst
Tygo Sloot

Overleden
Beek
26 september Johan Gerritsen
16 oktober
Annie de Ruiter-van Gaalen
5 november
Gert de Winkel

79 jaar
82 jaar
78 jaar

Didam
30 september
1 oktober
2 oktober
18 oktober
27 oktober

79 jaar
89 jaar
89 jaar
32 jaar
90 jaar

Riet Sanders-Nas
Theet Venhorst
Theo van Mierlo
Nick Groot Bruinderink
Wim Kruis

Jan Wiendels
Diny Kluitman-Vermeer

90 jaar
89 jaar

’s-Heerenberg
19 oktober
Rinus Lendering
6 november
Mimi Peters-Bongers

72 jaar
80 jaar

Loil
9 oktober
19 oktober

Mieneke Wolters-Jansen
Mieneke Wienholts-Peters

95 jaar
98 jaar

Nieuw-Dijk
25 oktober
27 oktober

Jan Beursken
Theo Berendsen

88 jaar
76 jaar

Stokkum
28 september Gerrit ter Horst
11 november Riet Gerritsen-Harmsen

86 jaar
88 jaar

Wehl
14 oktober
30 oktober
30 oktober

91 jaar
95 jaar
83 jaar

Theet Hendriksen
Gradus Horsting
Annie Rensen-Beuseker

Nieuws uit de geloofskernen
Beek
Graven geruimd op het parochiekerkhof van BeekLoerbeek

Begin november zijn er op het parochiekerkhof van BeekLoerbeek 29 graven geruimd. Deze keer een grote klus
omdat er vorig jaar niet geruimd kon worden. Gebruikelijk
is het om dit eens per jaar te doen.
Door de stijgende leeftijd van de vrijwilligers en het grote
aantal te ruimen graven is er dit jaar voor gekozen om
gebruik te maken van een mechanische assistent. Een
steenhouwer heeft met zijn materieel de zware stukken
naar de kant gebracht waarna ze op de voorlader van een
tractor vervolgens naar de container zijn gereden. Dit
vereist goede communicatie en samenwerking omdat de
graven dicht bij elkaar liggen in Beek-Loerbeek. Onder
leiding van kerkhofbeheerder Tonnie Roes is deze klus
prima geklaard. Het grafmonument wordt verwijderd,
afgevoerd en vervolgens vernietigd. Dan wordt de ruimte
op- en aangevuld met zand. De stoffelijke resten blijven in
het graf achter.
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Onze grote dank aan de kerkhof- en tuinploeg: Bennie
Bod, Fons Raben, Johan den Den en Wim van der Heijden.
De grafdelvers: Henk Sweers en Theo Sweers, met
ondersteuning van Frans Sweers met zijn tractor,
Gerard Schenning en Werie Krechting.
Als de familie van een overledene kiest voor begraven,
ontvangt de grafrechthebbende na enige tijd een
grafakte. Deze akte is voor een nieuw graf 20 jaar geldig
en voor verlengen is de geldigheid 10 jaar. Na deze
tijd ontvangt de rechthebbende een schrijven van de
parochie H. Gabriël met de vraag of men de rechten wilt
verlengen of dat men het graf wil laten ruimen. Wordt
er gekozen voor ruimen, dan moet de nabestaande een
formulier invullen en ondertekenen en retour zenden
naar de geloofskern Beek. Als er nog geen ruimingskosten
zijn voldaan, moet dit alsnog eenmalig gebeuren. Zonder
dit formulier en een handtekening zal er niet geruimd
worden.
Deze regels zijn van toepassing voor een parochiekerkhof
volgens het geldende reglement voor beheer van de
begraafplaatsen van de parochie H. Gabriël. Voor vragen
omtrent kerkhofzaken kunt u terecht bij het secretariaat
of de kerkhofbeheerder.
Wilt u als vrijwilliger een steentje bijdragen aan ons
parochiekerkhof? Wees welkom!

Didam
Restauratie kerktoren Mariakerk
Hier een kort berichtje omtrent de stand van zaken
van de restauratie van de kerk. Op dit moment wordt
hard gewerkt aan de voorbereidingen. Begin 2020
is een architectenselectie opgestart, inmiddels zijn
de tekeningen vervaardigd voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning en deze vergunning is inmiddels
ook door Gemeente Montferland verleend. Vervolgstap
is het voorbereiden van de stukken voor de prijsvorming
van de uit te voeren werkzaamheden. Voorgesprek
met Provincie voor subsidieverstrekking heeft reeds
plaatsgevonden.
Begin volgend
jaar hopen wij de
subsidieaanvraag
in te kunnen
dienen en te
kunnen starten
met verwerving
van fondsen voor
de financiering. De
voorbereidingen
zijn er nu op gericht
om eind 2022 te
kunnen starten met
de uitvoering van
de werkzaamheden.
Uiteraard houden
wij u in de komende
uitgaven van De
Gabriël hiervan op
de hoogte.
Rondom de kerk worden op dit moment volop
werkzaamheden uitgevoerd voor het Centrumplan.
De verlichting wordt binnenkort aangebracht en
aangesloten, zodat de kerk in de komende maanden
weer ‘in het licht’ wordt geplaatst.
Openstelling Kerstmis 2021

’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 11 december 2021 tot en met
vrijdag 28 januari 2022.

G. Janssen - 93
J. Hulst–Welling - 92
J. Jeunink - 92
A. Scheers–Kroesen - 92
T Raaijman–Berntsen - 92
C. Roelofs–Longayroux - 91
J. Kniest–Cremer - 91
W van Twisk - 91
A. Welling - 90
B. du Plessis - 90
B. Kuiper - 90
H. Derksen - 90
V. te Dorsthorst–Bisseling-88
L. Arts–Hesseling - 88
M. Welling–Nieling - 87
W. Velthausz–Vermaas - 87
K. Moellenkamp - 87
J. Hesseling–Tempel - 87
J. Hunting-Kuhlmann - 86
F. Laros - 86
P. Krachten - 85
L Claassen - 85
H. Messing-van Leuken - 85
C. Neijenhuis-Vierwind - 85
G Groenendijk-Gores - 85
J. Esman - 85
H. Wennekes - 84
P. Scholten - 84
H. Daals-Hunting - 84
W. Messing - 84
A Brinkman – 84

C. Dekkers - 83
B. Arts-Lensen - 83
G. Koster - 83
A. Jansen - 83
M. ter Horst-Stark - 83
M. Motzheim-Boermans - 83
A. Booms-Geurds - 83
H. Arslanoglu - 83
W. van Alen-Verheij - 83
H Angenent - 83
J. Brücker-Jörissen - 83
H. Marissink - 82
T. Kaak-Peters - 82
G. Lukkassen-Buitink - 82
W. te Wildt-van Alen - 82
J. Jansen- van Heijnsbergen-82
R. Berndsen - 82
F. Goseling - 81
J. Raben-van den Dam - 81
E Evers-Woud - 81
M. Teloh - 81
T. Geerling-Riswick - 81
W. Klarenaar - 81
H. Koster - 81
T. Seegers - 80
G. Geurts - 80
E Seegers - 80
J. Krauts - 80
P. Kuhlmann - 80
H. Megens - 80
V. Linnenbank - 80

Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden,
laat het ons dan even weten. (0314 - 661 224)

Op 1ste en 2de kerstdag kun u de kerststal bezoeken in
de Mariakerk. De kerk is open van 14:00 tot 16:00 uur,
er kan een kaarsje opgestoken worden, de engel knikt
bescheiden als u een bijdrage geeft. Wij heten u van harte
welkom, en geef in deze coronatijd ruimte aan de ander.
De Gabriël • Nr. 6 - 2021
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Kilder

Wehl

De Gabriël in Kilder
Elke uitgave ligt in het kerkportaal. In het weekend zijn
de kerkdeuren geopend. Ook bij buurtsuper Lanke liggen
de exemplaren bij de tijdschriften. Wanneer u De Gabriël
liever persoonlijk bezorgt wil hebben, dan kunt u dit
doorgeven aan Gerrie te Kaat, 06 – 408 14 189.
Overledenen Kilder 2021
In 2021 hebben we afscheid moeten nemen van:
3 januari
Wilhelmien Koenders–Pastoors
10 januari
Annie Reijers–Freriks
13 januari
Harrie Tomasse
29 januari
Riek Smeenk–Krüs
4 februari
Gerda Arendsen–Goorman
24 februari
Diny Amting–Visser
4 maart
Roos Derksen–Derksen
19 maart
Jan Weijers
10 april
Gert Berendsen
12 mei
Willy Strikkeling
24 juni
Anneke Rasing–Lucassen
18 augustus
Joop Willemsen
18 augustus
Gerard Klaassen
2 september Huub Elshof
28 september Konnie Wittenhorst
30 oktober
Gradus Horsting

85 jaar
61 jaar
82 jaar
89 jaar
79 jaar
90 jaar
78 jaar
86 jaar
84 jaar
85 jaar
93 jaar
66 jaar
64 jaar
63 jaar
81 jaar
95 jaar

Gezamenlijke adventsactie 2021- Inzameling
Voedselbank
In Wehl en Nieuw Wehl is de goede traditie gegroeid
om als plaatselijke kerken gezamenlijk levensmiddelen
in te zamelen voor de voorraad van de voedselbank.
Ook voor komende advent hadden we ons ingesteld
op een nieuwe inzamelingsronde. Helaas! Door de
onzekerheid omtrent corona valt de inzameling van de
levensmiddelen deze advent weg.
Daarom vragen we u dit jaar: nu u geen levensmiddelen
kunt doneren, wilt u dan een financiële donatie doen?
Die is broodnodig om de honderden pakketten die
wekelijks gevraagd worden ook daadwerkelijk de deur
uit te laten gaan. En echt, ook kleine giften zijn van harte
welkom : want, aldus de voorzitter van de voedselbank:
“Met elke tien euro aan giften kunnen wij een klant een
maand lang van een voedselpakket voorzien.”
De voedselbank kan hiermee zelf, met korting,
aanvullende producten inkopen. U kunt uw bijdrage
overmaken op het rekeningnummer van de Voedselbank
Doetinchem (NL 54 RABO 0110 4360 08). Meer
informatie? Kijk dan op de website van de Voedselbank
Doetinchem www.voedselbankdoetinchem.nl.

Nieuw Wehl
Gezamenlijke adventsactie 2021- Inzameling Voedselbank
Zie Wehl

Stokkum
Gebedsviering Allerzielenviering
Zondagmiddag 31 oktober hebben we in onze
Suitbertuskerk weer een prachtige Allerzielenviering
gehouden waarin we onze overleden parochianen
herdachten die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Pastoor
Oortman, onze nieuwe pastoor van de parochie Gabriël,
heeft deze viering samen met Theo Erdhuizen vorm
gegeven. Na de viering heeft Harmonie Volharding ons
begeleid naar het kerkhof waar Pastoor Oortman de
graven heeft gezegend. Daarna was er gelegenheid om
in de kerk samen na te praten over de viering, met een
kopje koffie of thee.
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Kerstmis in de Martinuskerk
Op zondag 19 december staat er een kerstconcert van
One More Voice gepland.
De kerk is op 2e Kerstdag van 14:00 uur tot 16:00 uur
geopend om de Kerststal te bezoeken. Uiteraard kunt
u dan ook een kaarsje opsteken. Houd u bij uw bezoek
rekening met veilige afstand ten opzichte van andere
bezoekers in verband met corona.
Geboren
We hebben een
geboortekaartje
ontvangen van Harmen
en Anne Vreman van
de geboorte van hun
zoon Sjaak. Van harte
gefeliciteerd!

Zeddam
Bijzondere Allerzielenviering
Voor het eerst was in de geloofskern St. Oswaldus de
viering voor Allerzielen op 2 november ’s avonds en
niet op zondagmorgen omstreeks 2 november. Zoals
gebruikelijk was er na de viering een plechtigheid op het
parochiekerkhof, waarbij de graven gezegend worden.
Het kerkhof was prachtig verlicht en er stonden circa
500 glazen potjes met waxinelichtjes, langs alle paden
op het kerkhof. Het gaf een hele bijzondere sfeer. De
belangstelling was groot ondanks dat er toch enige
twijfels waren of het in het donker goed zou komen. Dank
aan iedereen die heeft geholpen met het verzamelen van
de potjes. En heel veel dank aan de werkgroep die dit
mogelijk heeft gemaakt.

PASSIE IN MONTFERLAND- Wie doet er mee?
Al een aantal jaren wordt in Zeddam het eeuwenoude
verhaal van de laatste uren van Jezus nagespeeld, maar
dan wel in een modern jasje. Want het verhaal is van alle
tijden. Het niet voor zijn mening uit durven komen van
Petrus bijvoorbeeld, want de angst voor ‘t gezag is groot.
De wanhoop van Jezus omdat hij weet dat hij zal lijden
voordat hij sterft. Judas die hem verraad, maar eigenlijk
heel veel spijt krijgt op het moment dat blijkt wat men
Jezus aan wil doen.

Door corona hebben we dit verhaal al twee jaar niet
kunnen spelen. Maar we pakken de draad weer op en
hopen er op Goede Vrijdag 2022 (15 april) weer een
fantastische uitvoering van te maken. Een oecumenische
spelersgroep en koor Weerklank staan al in de
startblokken om ons met spel, zang en muziek (onder
andere van De Dijk, Stef Bos, Frank Boeijen en Guus
Meeuwis) te raken met het verhaal van Pasen.
Er is al jaren een redelijk vaste groep van spelers, maar
aanvulling van deze spelersgroep is bijzonder welkom.
Voor zover we nu kunnen overzien zijn we vooral op
zoek naar mensen die de rol van discipel of agent op zich
willen nemen. In januari starten we met de repetities. In
principe op zaterdagmorgen.
Heb je interesse om mee te doen en/of wil je meer
weten? Neem dan contact op met Sijnie Heuvel, tel.
0314 – 663 924, sijnieebbers@hotmail.com, of Gerry
Vreuls, tel. 0314 – 652 307, g.vreuls@gmail.com
Kinderkerstfeest in Zeddam
Helaas hebben wij, de oecumenische werkgroep
kinderkerstfeest, moeten besluiten dat het
kinderkerstfeest in zijn oorspronkelijke uitvoering niet
door kan gaan. Toch willen we proberen om op zaterdag
18 december tussen 18:00 en 19:00 uur iets in kerstsfeer
te organiseren voor alle kinderen en natuurlijk zijn
ouders, opa’s en oma’s ook welkom. Het zal voornamelijk
buiten plaats vinden op het plein tussen beide kerken.
Hoe de invulling precies gaat worden is op dit moment
nog niet bekend, maar het zal zeker sfeervol worden.
Door diverse groepen is medewerking al toegezegd. We
houden jullie op de hoogte.

Kerstconcert harmonie KnA Zeddam geannuleerd
Helaas gaat ook dit jaar het traditionele kerstconcert in
de St. Oswalduskerk niet door. De leden van de harmonie
hopen u volgend jaar weer te mogen ontvangen op 2e
kerstdag.
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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.: 06 – 306 44 758 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: U kunt ook terecht bij het secretariaat in Didam
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), Augustine van Ree en
Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl

