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Actie Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Misdienen met
eerbied
We vinden het leuk
om te helpen

Rondom liturgische
spiritualiteit
Maria Lichtmis

Agenda
Agenda
Agenda parochie H. Gabriël
• Minipelgrimage parochie H. Gabriël
Zondag 1 mei 2022
• Bedevaart Banneux
27 tot en met 31 mei 2022
• Parochiebedevaart Kevelaer
Woensdag 10 augustus 2022

Inhoudsopgave
Nr. 1 - 2022
Op de voorpagina: In januari 2022 doen weer 2.000
kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor
iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan
hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun
parochianen.

• Bedevaart Lourdes
17 tot en met 22 september 2022

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 12
april. De datum voor het aanleveren van artikelen
staat op vrijdag 19 maart. 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. 2 – 2022 (Pasen)
dinsdag 12 april		
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 19 maart

13

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.
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Voorwoord
Voorwoord
U kent het vast ook wel: iets gaat niet zoals je
het had bedacht of gedacht. Vervelend en soms
misschien ook wel irritant. Als redactie van De
Gabriël overkomt het ons ook. We vergaderen
over de inhoud van een nieuw te maken nummer,
houden interviews, vragen geloofskernen input
te geven. De onzekerheid die corona met zich
mee brengt heeft zeker ook invloed op de inhoud
van De Gabriël. Activiteiten in de parochie staan
ongewild op een laag pitje, maar ook iets als
het rooster van vieringen staat ineens op losse
schroeven. De vorige De Gabriël was net naar
de drukker toen uit de persconferentie van de
overheid bleek dat beperkende maatregelen, óók
voor het houden van vieringen, gewenst waren.
Tja…
Ook deze De Gabriël kunnen we dus in ieder
geval bij het rooster een nadrukkelijk ‘Onder
voorbehoud’ zetten. Want ook deze keer gaat
hij naar de drukker terwijl er medio januari een
persconferentie zal zijn. Het is niet anders. Op deze
plek verwijs ik u dan ook naar het Montferland
Journaal en het Doetinchems Vizier, de website
en de facebookpagina van de parochie. Over het
algemeen dé middelen waarmee we adequaat
kunnen communiceren. Zonder pessimistisch te
zijn, communicatiemiddelen waarvan ik denk dat
we die dit jaar ook nog regelmatig nodig zullen
hebben om actualiteit met u te delen.
Een actualiteit die zeker door zal gaan is de
jaarlijkse Actie Kerkbalans. De slogan van de Actie
Kerkbalans is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen.’ Want kerken willen ook voor de
generaties die komen van betekenis zijn. Wanneer
kerkbetrokkenen vandaag geven, kan de kerk
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat:
omzien naar elkaar.
En ja, ook hierbij geldt dat het anders gaat dan
gedacht. Ik hoor het u denken; “de kerk is niet
meer wat hij vroeger was”. En “van betekenis zijn
voor generaties die komen? Ik zie nu al nauwelijks
jongere generaties”. Ik kan het niet ontkennen.
Maar persoonlijk word ik geraakt door dat waar de
kerk voor staat: omzien naar elkaar. Dus omzien
naar jong en oud, omzien naar iedereen in onze
samenleving. En daar steek ik graag mijn nek voor
uit. Doet u mee?
Augustine van Ree
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Het Kindje Jezus dat met Kerstmis is geboren, is nu wat groter; 40 dagen oud. Zijn ouders brengen
Hem voor het eerst naar de tempel. Daar ontmoeten ze twee mensen.

Opdracht van de Heer in de tempel
Evangelie van Lucas 2,22-40

naar de Heilige Geest luisteren. Hij doet graag wat de Heilige Geest van hem vraagt.
De Heilige Geest heeft hem ooit gezegd dat hij niet dood zal gaan voordat hij de
Messias (de Gezalfde) zal hebben gezien. Op een dag zegt de Heilige Geest hem:
“Ga vandaag naar de tempel”. Dat doet hij. Juist op dat moment brengen Jozef en
Maria het kind Jezus de tempel binnen. Simeon tilt Jezus op. Hij begrijpt dat dit kleine
kindje de Messias is. Hij wordt daarom heel blij en bedankt God hardop. Hij zegt:
“God, als ik nu doodga, vind ik dat niet erg meer, want ik heb de Redder met eigen
ogen gezien” Jozef en Maria zijn verbaasd over de mooie woorden van Simeon over
Jezus. Daarop spreekt Simeon over hen een zegen uit. Er is nog iemand in de tempel:
Hanna. Zij is al oud, 84 jaar en weduwe. Ze is altijd in de tempel en praat veel met
God in gebed. Ze gaat naar Jezus toe. Ook zij bedankt God. Ze spreekt over Jezus
tegen iedereen die wacht op de Redder en bevrijd wil worden. Als Jozef, Maria en
Jezus klaar zijn in de tempel gaan ze terug naar hun stad, naar Nazareth. Jezus wordt
groot en sterk en heel wijs en hij wordt geholpen door God.

Simeon is vroom
Vroom zijn betekent dat je het
fijn vindt op met de dingen
van God bezig te zijn en om
goede dingen te doen. En dat
je het ook doet met een
zekere stevigheid en daar ook
voor uit komt.

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

In Jeruzalem woont een oude man, Simeon. Hij is gelovig en vroom en kan heel goed

De H. Geest
Hanna en Simeon herkennen
het Kindje Jezus. Ze kunnen
dit omdat ze luisteren naar
wat de heilige Geest ze
influistert. Laten we steeds
proberen om goed naar God te
luisteren. Hij zal ons dan net
zo blij maken als Simeon en
Hanna. Want de dingen die
God ons laat Zien en Horen
maken ons heel blij.
Bewaar ons, Heer, als wij
waken; bescherm ons, als
wij slapen; dan zullen wij
waken met Christus en
rusten in vrede.
Amen
Bron: Antifoon van de lofzang van Simeon in de
dagsluiting van het getijdengebed.

Ga voor het slapengaan naar
de meezingvideo die is
geïnspireerd op de lofzang van
Simeon, en slaap als een roos….

Gaan slapen
met Jezus
bit.ly/rkkids-slaapliedmeezingvideo

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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Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Eén gekke mier

D

e bekende boswachter Arjan Postma heeft in
zijn boek ‘Hoe één gekke mier de wereld kan
veranderen’ op een prachtige manier uitgelegd hoe wij afhankelijk zijn van dwazen, zoals
één gekke mier. Mieren leven in een wereld van geur. Ze
lopen alleen op plekken waar ze andere mieren ruiken.
Ze lopen dus over een stelsel van geurpaadjes. Als je
met je vinger een streep trekt door zo’n geurpaadje,
ontstaat er als het ware een geurravijn. Geen mier durft
er nog overheen. Er ontstaan aan beide zijden van het
ravijn hoopjes van mieren. Het is wachten op een mier
die iets anders doet dan de rest. Een mier die graag
op avontuur gaat. Die mier durft op plekken te komen
waar hij géén andere mieren ruikt. Een gekke mier dus.
Dus wat gebeurt er? Zo’n gekke mier stapt naar voren
en loopt door dat geurravijn heen. Omdat hij zijn eigen
geur verspreidt, komen alle andere mieren erachteraan.
Het geurpad is hersteld, de file is opgelost. Iedereen kan
weer aan het werk. Zo’n gekke mier heb je ook nodig,
zo verhaalt Arjan, om de eerste aanzet te geven om een
mierennest te verplaatsen als het bedreigd wordt. Die
mier sleept een andere mier mee naar een geschikte
plek. Als die niet meewerkt haalt hij een andere. Doet
die wel mee, dan halen ze er elk een bij. Net zo lang tot
de hele kolonie overstag is. Eén mier die de aanzet geeft
voor een verandering ten goede voor miljoenen andere
mieren.
Een enkeling kan dus veel meer dan velen denken. Het
voorbeeld van de mier toont dat aan. Zo begonnen
ook Jezus en Franciscus in hun eentje. Wel is het nodig
dat er wat medestanders komen. In onze tijd is Greta
Thunberg misschien wel het voorbeeld wat een enkeling kan. Wie had er nu drie jaren geleden verwacht dat

een schoolmeisje van vijftien die in haar eentje voor
het Zweedse parlement ging demonstreren onder het
motto ‘schoolstaking voor het klimaat’, een wereldwijde
respons zou krijgen? Ook in de Bijbelverhalen vinden
we zulke voorbeelden. In het pleidooi van Abraham
voor Sodom en Gomorra (Gen. 18, 16-33) komt al naar
voren dat een kleine groep een verandering in gang
kan zetten. Tien rechtvaardigen zijn voldoende om de
stad te redden. Dat geeft hoop in angstige tijden.
De mier doet wel een beetje gek om de zaak te verbeteren. Hij doet anders dan de rest. Ook daarmee staat
onze bijbel vol. Kijk naar de profeten Jesaja, Jeremia
en Ezechiël: zij werden echt voor gek versleten om wat
ze deden. Ook Jezus zal regelmatig als een rare kwast
betiteld zijn. Maar toch hebben deze mensen iets op
gang gezet wat hout snijdt. Iets wat de wereld nodig
heeft om Gods bedoelingen zichtbaar te maken. Gekke
mie-ren, gekke mensen, heb je dus nodig om de wereld
te veranderen. De mieren laten ons wel zien dat we ons
niet klein en onbetekenend hoeven te voelen wanneer
we de wereld willen veranderen. Ga niet bij de pakken
neerzitten, maar doe als de mieren. Ga gewoon een
mier halen en als die mier ook een mier gaat halen…..
dán verander je de wereld.
Met Advent en Kerstmis zijn we het nieuwe liturgische
jaar begonnen. In de tijd die voor ons ligt zullen we
veel meekrijgen van de manier waarop vooral Jezus op
zijn wijze door de wereld ging. In onze ogen misschien
ook wel eens als een gekke mier. Maar wel een die de
wereld veranderd heeft. Hoe kan hij ons inspireren?
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:

Maria Lichtmis

M

aria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt.
Het is de herdenking van de opdracht of
presentatie van de Heer in de tempel, waarbij
Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, werd opgedragen aan God. Men noemt dit ‘pidjon ha’ben’ (vrijkoop
van de eerstgeborene). Volgens de joodse wet moet een
eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat
hij 30 dagen oud is. De ouders nemen het kind mee naar
de tempel, en door aan de priesters geld te geven, of
een ander offer in natura, wordt het kind ‘vrijgekocht’.
Blijde mysterie
Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria
veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de
joodse wet moest brengen; vandaar de Latijnse naam
‘Purificatio Mariae’. In de Oosters-orthodoxe kerk wordt
‘de presentatie van Jezus in de tempel’ gevierd als een
van de twaalf grote feesten, en wordt het soms Hypapante (Yπαπαντή - ‘ontmoeting’) genoemd. In het
westerse christendom is de traditionele naam van de
dag Lichtmis of Maria Lichtmis, ook wel het feest van ‘de
ontmoeting van de Heer’ of ‘de opdracht van de Heer’
genoemd. In de Katholieke Kerk is de opdracht van de
Heer ook het vierde ‘blijde mysterie’ van de rozenkrans.
Kerstcyclus
De vroegste verwijzing naar een viering werd opgetekend door de pelgrim Egeria toen die in het Beloofde
Land rondreisde in 381-384. Zij meldt dat 14 februari
plechtig gevierd werd in Jeruzalem met een processie
naar de Constantijnse Basiliek der Wederopstanding,
met een homilie over Lucas 2:22 en een eigen liturgie.
Egeria’s reisverslag geeft echter geen naam aan het
feest. De datum 14 februari toont aan dat in die tijd in
Jeruzalem de geboorte van Jezus van Nazareth nog op
6 januari (Epifanie) werd gevierd. De viering werd door
de Heilige Stoel naar 2 februari verplaatst, nadat het
feest van de geboorte van Christus op 25 december was
gezet. Maria Lichtmis is het einde van de Kerstcyclus die
begint met de eerste Advent.
Een licht dat straalt
De liturgie kent op deze dag een processie ter herinnering aan het intrede van Jezus in de tempel en zijn ontmoeting met vooral God de Vader - in wiens woning Hij
voor het eerst binnengaat - en vervolgens met Simeon
en Anna. De processie verving in het westen heidense
optochten met een zedeloos stempel en had een boetekarakter. In een volgende fase werd voorafgaand aan de
processie een zegening ingevoerd van de kaarsen die in
de processie ontstoken werden ter ere van Christus, “een
licht dat voor de heidenen straalt” (Luc. 2, 32).
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Blijk van nederigheid
De Kerk gedenkt op deze dag dat de Maagd Maria haar
Zoon in de tempel opdraagt en zich overeenkomstig
het voorschrift van de wet van Mozes (vgl. Lev. 12, 1-8)
onderwerpt aan de reinigingsrite; in de volksvroomheid
werd de gebeurtenis van de reiniging gezien als een
blijk van nederigheid van de Maagd en daarom werd
2 februari vaak beschouwd als het feest van hen die in
de Kerk nederig dienstwerk verrichten. Dit feest moet
beschouwd worden als een gedachtenis van Jezus en
Maria, van Zoon en Moeder samen. De kaars die thuis
bewaard wordt, moet voor de gelovigen een teken zijn
van Christus, ‘het licht der wereld’, en derhalve een aanleiding voor een uiting van geloof.
Lichtprocessie
Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis;
vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de
naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds:
Kyndelmisse, Frans: Chandeleur). In de huidige orde
van dienst van de Romeinse liturgie begint de mis met
de zegening van kaarsen en een plechtige lichtprocessie. Deze staat symbool voor de intrede van Christus,
het Licht der Wereld, in de Tempel van Jeruzalem. In
vroegere tijden werd de kaarsenprocessie door het volk
beleefd als een lichthulde aan Maria. Tijdens de processie klinkt de Lofzang van Simeon, het Nunc dimittis.
Pannenkoeken
Vroeger zei men: ‘Op 2 februari is geen vrouwtje zo arm,
of ze maakt haar pannetje warm.’ Maria Lichtmis is de
ideale gelegenheid pannenkoeken te eten! Het eten van
ronde koeken uit meel, is als traditie overgewaaid uit
Noord Europa. Men zegt dat de goudgele ronde koeken gemaakt uit de laatste restjes meel van het vorige
oogstjaar, symbool staan voor de de aarde en de zon.
Wie op 2 februari pannenkoekzonnetjes eet, vergroot de
kans op een voorspoedig jaar.
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen

2022
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kerkbalans.nl

Gabriël actueel

Actie Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen
De Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwervingsactie van de kerken in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Broedergemeente roepen elk
jaar gezamenlijk betrokkenen op om bij te dragen aan hun kerk. Bij de actie wordt benadrukt wat de waarde is van
de kerk en waarom geven belangrijk is. De slogan van de Actie Kerkbalans 2022 is ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’.
Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf kerkbetrokkenen
geeft geld aan de kerk, 40% geeft tijd als vrijwilliger.
De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn
verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in
beide gevallen het vaakst genoemd. ‘Omdat God dit
van ons vraagt’ wordt voor het geven van zowel tijd als
geld het minst vaak genoemd. Kerkbetrokkenen zijn het
meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van
het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat.
Kerk van vandaag
De betekenis van de kerk voor kerkbetrokkenen verschilt,
waarbij ‘het geloof delen met anderen’ het vaakst wordt
gekozen. De meeste kerkbetrokkenen geven aan in
deze coronatijd vieringen of diensten te volgen. Het
zingen, de fysieke aanwezigheid en het contact met
medekerkbetrokkenen wordt gemist. De waardering
voor de kerk is niet sterk veranderd door corona. De
mate van kerkgang is een belangrijke verklaring voor de
waardering van de kerk. Kerkbetrokkenen die al nooit
naar de kerk gingen, waarderen de kerk minder sinds
de coronamaatregelen. Kerkbetrokkenen die soms of
regelmatig een viering of dienst bezoeken zijn vaker
neutraal of positief.

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Kerk van de toekomst
Kerkbetrokkenen zien in de toekomst graag een kerk
waar mensen er zijn voor elkaar (41%) en waar men kan
leren, groeien en bezinnen (38%). In vergelijking met de
kerk van vandaag hopen kerkbetrokkenen dat de kerk
van de toekomst een plek is waar men zich veilig voelt en
kan leren, groeien en bezinnen.

Geven aan de kerk - geld
De meeste mensen geven aan de kerk waar ze zich
betrokken bij voelen. Er zijn twee manieren waarop
je als kerkganger aan de kerk kan geven onderzocht.
Zowel het geven van geld als het geven van tijd. Van
de kerkbetrokkenen geeft ruim driekwart (79%) geld,
vier op de tien (40%) geeft tijd. Geld geven doet men nu
vooral via de collecte (73%) en door zelf af en toe geld
over te maken (51%). Er is een duidelijk verband tussen
kerkgang en geven aan de kerk: hoe vaker men naar de
kerk gaat, hoe meer men geeft. Dat geldt zowel voor het
geven van geld als het doen van vrijwilligerswerk. De
voornaamste redenen van kerkbetrokkenen om geld te
geven zijn omdat men zich betrokken voelt bij de kerk
(74%), omdat de kerk kosten maakt (71%) en vanwege
de toekomst van de kerk (52%). Frequente kerkgangers
voelen zich betrokken bij de kerk en beleven plezier aan
de kerk.
Geven aan de kerk - vrijwilligerswerk
Zo’n 40% van de kerkbetrokkenen zet zich als
vrijwilliger in voor de kerk waar zij deel van uitmaken.
Betrokkenheid bij de kerk is voor vrijwilligers de
voornaamste reden om dit te doen (90%). Daarnaast
worden vanwege ontmoetingen met anderen (62%)
en het inzetten van de eigen talenten (52%) het meest
gekozen.

Geef
vandaag
voor voor
Geef vandaag

Geeft u ook dit jaar weer? Van harte aanbevolen!
2022

de kerk van morgen
kerkbalans.nl

de kerk
van
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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
Zaterdag 29 en
zondag 30 januari

St. Martinuskerk

St. Oswalduskerk

Mariakerk

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

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor
Nieuw Wehl

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
One More Voic

Wehl

Zeddam

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Pancratiuskoor

Zaterdag 12 en
zondag 13 februari

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Antonius van
Paduakoor
Zaterdag 19:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Cantare per Dio

Zaterdag 19 en
zondag 20 februari

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor
Nieuw Wehl

Zaterdag 26 en
zondag 27 februari

Zaterdag 09:30 uur
Eucharistieviering
Carnaval
M. Oortman
Eternal Singers

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Woensdag 2 maart
Aswoensdag

Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
L. Feijen
Pancratiuskoor

Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
G. Hendriksen
One More Voice

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
LatijnsGregoriaanskoor

Zondag 09:30 uur
Communieviering
T. Reuling
Oswalduskoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
LatijnsGregoriaanskoor

Zaterdag 14:30 uur
Vastenwandeling
Zaterdag 16:00 uur
Vesperviering
L. Feijen
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
LatijnsGregoriaanskoor

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Antonius van
Paduakoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
One More Voice

Nieuw Wehl
Zondag 11:00 uur
Gebedsviering
Carnaval

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
LatijnsGregoriaanskoor

Zondag 11:00 uur
Communieviering
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek / Loerbeek

Loil
Zondag 09:30 uur
Gebedsviering
Carnaval

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Cantare per Dio

Zondag 10:00 uur
Communieviering
Carnaval
L. Feijen
Martinuskoor
Beek / Loerbeek

Stokkum
Zondag 10:30 uur
Gebedsviering
Carnaval

Vrijdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Cantare per Dio

Zaterdag 26 en
zondag 27 maart

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor
Nieuw Wehl

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Oswalduskoor

Vrijdag 1 april

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Pancratiuskoor

Zaterdag 9 en
zondag 10 april
Palmzondag
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Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Familieviering
M. Oortman
Kinderkoor SamSam

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H, Hendriksen
Oswalduskoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen en
T. Reuling
Antonius van
Paduakoor
Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
LatijnsGregoriaanskoor

Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendirksen
Antonius van
Paduakoor

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling
Different Generations

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag 25 maart
Maria Boodschap
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Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en L. Feijen
Dameskoor Martinus

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Zaterdag 12 en
zondag 13 maart

Zaterdag 2 en
zondag 3 april

Bijzondere vieringen

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Different Generations

Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
T. Reuling
Dameskoor Martinus

Vrijdag 4 maart

Zaterdag 19 en
zondag 20 maart

Beek

Vrijdag 18:49 uur
Communieviering
Carnaval
L. Feijen
Oswalduskoor

Vrijdag 18 februari

Zaterdag 5 en
zondag 6 maart

St. Martinuskerk

Vrijdag 18:30 uur
Heilig Uur
Eucharistische
aanbidding

Vrijdag
4 februari

Zaterdag 5 en
zondag 6 februari

Didam

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

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

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.
Als ik dit aan het schrijven ben zitten we net in het
nieuwe jaar en daarom wil ik u allen namens de
Commissie Vrijwilligersbeleid allereerst nog een heel
Zalig Nieuwjaar wensen.
Er ligt weer een nieuw jaar voor ons, wat zal het ons
geven, wat komen we tegen op ons pad het komend
jaar? Alles wat we vorig jaar aan het begin tot doel
gesteld hebben als commissie, is
lang niet allemaal gerealiseerd.
We hebben ons best gedaan om
bijeenkomsten te organiseren. Bij
de groepen waar het al bij gelukt is
was er een goede sfeer. Vrijwilligers
vonden het fijn om elkaar te
ontmoeten.
Veel vrijwilligers zijn inzetbaar in hun eigen geloofskern,
een behoorlijk aantal vrijwilligers die vanuit de
geloofskernen komen waar vijf of bijna al zes jaar
geleden kerken gesloten zijn, hebben hun plek
gevonden in de andere geloofskernen. Nu we weer een
periode in volledige lockdown hebben gezeten en alle
vieringen via de livestream uitgezonden zijn, merken we
toch wel dat er een groep vrijwilligers het moeilijk vindt
om naar het eucharistisch centrum te komen om daar

hun taak te vervullen in de liturgie. Ik kan me daar iets bij
voorstellen, vind het wel jammer. Juist dan hebben we
de mogelijkheid om uit te dragen dat we één parochie
zijn. Dat we samenwerken en de schouders eronder
zetten om er iets moois van te maken. We weten ook niet
hoelang het allemaal nog duurt voordat we weer op ons
oude niveau kunnen werken.
We hebben vorig jaar voor de tweede
maal geen vrijwilligersfeesten
kunnen vieren. Vanuit het bestuur
en pastoraal team hebben de
vrijwilligers een attentie ontvangen
voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Normaal wordt dat gedaan voor de
Kerstdagen, door omstandigheden is
dat het afgelopen jaar niet gelukt. Nu
het nieuwe jaar net begonnen is trappen we daar mee af
en hopen we dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op
welke manier dan ook.
Beste mensen, houd u goed en blijf vooral gezond. Laten
we vooral blijven omzien naar elkaar en elkaar blijven
bemoedigen en ondersteunen in het vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Synode voor een synodale kerk

Gespreksbijeenkomst op zaterdag 12 maart in onze parochie
Een synode is een soort horen van de gelovigen, pastores en bisschoppen in de kerk. Paus Franciscus heeft een
bisschoppensynode voor het jaar 2023 aangekondigd met als thema ‘Samen op weg’. Voorafgaande daaraan
wordt de basis geraadpleegd, zeg maar de parochianen. Paus Franciscus heeft niet alleen de bisschoppen
gevraagd om zich op deze synode voor te bereiden, maar alle gelovigen en andere geïnteresseerden. De
geplande bisschoppensynode van 2023 gaat over de centrale vraag: “Hoe vindt het ‘samen op weg zijn’ plaats in
je lokale kerk en tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn‘?”
De Nederlandse bisschoppen willen graag weten hoe er gedacht wordt over drie thema’s: vieren,
medeverantwoordelijkheid voor missie in de eigen omgeving en dialoog in Kerk en samenleving. De keuze
voor de bespreking van juist deze drie thema’s is mede ingegeven door de zorg van de bisschoppen over de
kwetsbaarheid van de Kerk en het christendom in ons land en in onze westerse samenleving. Ook in onze
parochie wordt met het gesprek hierover gestart.
Tijdens de bijeenkomst van 12 maart gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van het drietal
thema’s. Meer informatie vindt u op www.rkkerk.nl door in het zoekvak rechtsboven in te vullen: ‘synode’. Weet
u welkom om mee te denken. Opgave is mogelijk bij het secretariaat van de parochie in Didam. U vindt de
adresgegevens op de achterzijde van deze De Gabriël bij ‘bereikbaarheid’. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met het pastoraal team.
De Gabriël • Nr. 1 - 2022
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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. Het bestuur wenst u een gezond en zalig Nieuwjaar toe. Moge het
nieuwe jaar u brengen wat u wenst
Kerken
U zult er de weken van Kerst geen last van hebben
gehad, maar daarvoor had u het misschien al wel gemerkt: het is best koud in de kerk. De kachel staat niet
al te hoog tegenwoordig. Enerzijds heeft dat te maken
met het feit dat de verwarming niet aan mag tijdens
de dienst om verspreiding van het virus te beperken.
Anderzijds tellen ook de energiekosten mee in het
besluit de thermostaat iets lager te zetten. Zoals u weet
zijn die de laatste tijd flink aan het stijgen, en daarom
het verzoek aan u om hier rekening mee te houden en
een dikke jas aan te doen naar de kerk. Gelukkig laat de
ergste kou nog even op zich wachten!
Kinderkoor
Het kinderkoor van de parochie H. Gabriël, SamSam,
heeft een nieuwe dirigente. Monique Bakema heeft
aangegeven het stokje over te willen nemen van Remco
Peters, van wie we afscheid hebben genomen nadat hij
tijdelijk de positie had waargenomen. Remco, heel erg
bedankt voor je inzet. We zijn heel blij met de komst
van Monique zodat het koor een nieuwe start kan gaan
maken; er zijn grote plannen voor regelmatige repeti-

ties en live muziek. Er is nog ruimte voor nieuwe leden!
Aanmelden kan via secretariaat@parochiegabriël.nl.
Secretaris bestuur
De bestuursvergadering van december 2021 was de
laatste bestuursvergadering voor de secretaris, Sandra
Bergevoet, omdat haar benoemingsperiode per 1 januari 2022 is afgelopen. Het bestuur zal op gepaste wijze
afscheid nemen van Sandra. We zullen u informeren
zodra er een nieuwe secretaris is benoemd.
Bedevaarten
U zult gezien hebben dat er een aparte flyer betreffende de bedevaarten bij deze uitgave van de Gabriel
zit. Graag uw aandacht hiervoor! Uiteraard hopen wij
dat alles kan doorgaan zoals gepland, maar we weten
na de afgelopen twee jaar dat het soms even afwachten
is. Desondanks kijken wij ernaar uit om weer samen te
kunnen aanbidden en vieren in deze bijzondere plaatsen.
Bestuur parochie H. Gabriël

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Goede wensen
Het pastoraal team is blij verrast en dankbaar voor de
vele goede wensen die rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn
ontvangen vanuit de parochie. Vaak waren die wensen
ook bestemd voor het bestuur en het secretariaat.
Vieringen
Het rooster voor de weekendliturgie wordt in het vervolg zo opgezet dat er geen twee vieringen op eenzelfde tijdstip gehouden worden. Dit om het doorgaan van
de vieringen minder gevoelig te maken van de beschikbaarheid van een of meerdere pastores.
‘Samen op weg’
Tijdens het cura-overleg (overleg van pastores binnen
het vicariaat Arnhem) heeft een introductie over de
bisschoppensynode 2023 ‘Samen op weg’ met bijbehorend geloofsgesprek plaatsgevonden.
Maatregelen Covid
De coronamaatregelen hebben nog steeds een ingrijpende invloed op het samenkomen en vieren in onze
parochie. Ook het pastoraal team omschrijft dit als
uiterst vervelend, maar helaas nodig. We hopen op een
snelle verbetering.
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Comité Caritas Banneux
Diaken Theo Reuling heeft in december het voorzitterschap van de Regio Oost Gelderland van het diocesane
comité Caritas Banneux overgenomen van Thea van
Houten uit Kilder. Zij heeft dat voorzitterschap sinds het
overlijden van pastor Wim van Essen ingevuld. Vanuit
onze parochie is ook Audrey van der Heiden uit Beek
voor de Regio actief als secretaris.
Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

Kerk en samenleving

Vastenactie 2022: Landrechten

De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land
Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden we in 2020
22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 zetten we drie
landrechten projecten extra in de schijnwerpers.
In Guatemala steunt onze lokale partner drie Mayagemeenschappen die opkomen voor hun rechten.
In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier
worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent
dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare
landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner
steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam
watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en
hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen
gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen
de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten
laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel
mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de
stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er
zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren
onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren
in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment
verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van
dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende
gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer.
Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen
ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor
wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en
begeleiding.
Wilt u deze projecten steunen? Draag dan bij aan
de collecte in uw geloofsgemeenschap of stort uw
bijdrage op: NL21 INGB 000 000 5850 ten name van
Vastenaktie, Den Haag.
Meer informatie vindt u op:
www.vastenactie.nl/verhalen/thema-2022-landrechten
MOV Parochie H. Gabriël

Libanon
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze
hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe
land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de
kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende
eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen
en geen werk voor de volwassenen. We steunen via
Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaavallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig
bestaan.
Brazilië
De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan
voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die
voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten
De Gabriël • Nr. 1 - 2022
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Kerk en samenleving

Kledingbanken in Oostelijk Gelderland
Er zijn veel mogelijkheden om kleding, die over is of niet meer past maar nog wel goed genoeg is om gedragen te
worden, weer een goede bestemming te geven. Kledingbeurzen, Facebookgroepen, kringloopwinkels en een groot
aantal particuliere initiatieven zorgen dat kleding van eigenaar verwisselt en weer een functie krijgt. Soms tegen
een vergoeding en soms ook gratis.
kunnen dan drie sets (volwassene), vier sets (tieners) of
vijf sets (kinderen) kleding uitgezocht worden. Een set
is dan een kledingstuk voor het bovenlichaam (bloes,
trui of T-shirt) en een kledingstuk voor het onderlichaam
(meestal een broek). Vaak komt er dan ook een jas bij,
ondergoed, sokken en soms een paar schoenen. Tussen
de verschillende kledingbanken zit nog wel wat variatie
rond wat per bezoek verkrijgbaar is. De cliënten zijn
meestal zeer enthousiast. Het is altijd mooie kleding en
voor deze personen of gezinnen een uitkomst in een
periode waarin het financieel niet goed gaat.

Daarbij bestaan ook de zogenaamde kledingbanken. Dat
zijn veelal stichtingen die ten doel hebben om personen
en gezinnen die daar geen geld voor hebben gratis
van kleding te voorzien. Dit is sterk vergelijkbaar met
de voedselbank, maar dan op het terrein van kleding.
Soms wordt ook schoeisel en linnengoed verstrekt. In
Oostelijk Gelderland zijn vier kledingbanken actief:
Arnhem, Montferland, Doetinchem en Winterswijk.
Gezamenlijk bestrijken ze geheel Oostelijk Gelderland.
Binnen de grenzen van onze parochie hebben we te
maken met de kledingbanken Doetinchem (werkgebied
gemeente Doetinchem) en Montferland (werkgebied
o.a. gemeenten Zevenaar, Bronckhorst, Doesburg,
Montferland en Oude IJsselstreek).

Personen die daarvoor in aanmerking komen kunnen
twee keer per jaar kleding komen halen. Per persoon
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Dat de cliënten
enthousiast zijn komt
door de kleding.
De kledingbanken
ontvangen de kleding van
particulieren en bedrijven
die kleding over hebben.
Alle kleding die schoon
en heel is kan gebruikt
worden. Elke kledingbank
heeft daar haar eigen
inzamelmogelijkheden
voor. Die zijn op de websites te vinden. Juist voor
het schenken van deze kleding kunnen burgers,
parochianen, gemeenteleden een belangrijke bijdrage
leveren. Het helpt mensen in nood letterlijk om er wat
warmer bij te kunnen zitten.
De kledingbanken zijn winkels zonder kassa. De
kleding wordt gratis verkregen, de cliënten hoeven er
niet voor te betalen en het werk wordt gedaan door
vrijwilligers. Dat betekent niet dat een kledingbank
geen kosten heeft. Het pand brengt vaak huur- en/
of energiekosten met zich mee. Ook zijn er kosten van
telefoon en gebruiksmaterialen. Daarnaast wordt soms
wat kleding goedkoop ingekocht voor die rubrieken die
niet binnenkomen. Voor financiële ondersteuning zijn de
kledingbanken afhankelijk van giften. Een bijdrage is dan
ook altijd welkom.

Gabriël actueel

Misdienen met eerbied
We vinden het leuk om te helpen

Het is een beetje een druilerige zondag als we weer eens aanbellen bij de pastorie in ’s-Heerenberg. Dit keer
niet voor een interview met pastoor Oortman, maar voor een interview met Liselot, Michiel, Carolien, Femke,
Hanna, Judit, Daniël, Tobias en Lieke. En o ja, pastoor Oortman zat er ook bij en trakteerde ons op een heerlijke
zelfgebakken chocoladecake…
U herkent ze wellicht wel; dit zijn een aantal van onze
misdienaars. Deze zondag zijn ze bijeen voor hun
jaarlijkse misdienaarsuitje. Voor ons natuurlijk dé
gelegenheid om eens met ze te praten.
Waarom zijn jullie eigenlijk misdienaar geworden?
Michiel: “Dat is makkelijk: omdat mijn broers en zussen
het ook doen.”
Lieke: “En ik omdat ik eigenlijk niet stil wil zitten in de
kerk. En ik wil graag iets voor de gemeenschap doen.”
Femke: “Ja ik ook, wil graag iets doen in de kerk. En er zijn
meer kinderen die misdienaar zijn en soms vragen we
ook wel dingen aan elkaar.”
Pastoor Oortman: “Vanochtend heb ik tijdens de viering
in Zeddam een jongen uit de kerk gevraagd om mij te
helpen met het klaar maken van de tafel. En hij vond dat
heel erg leuk.”
Carolien: “Ik vind het leuk om misdienaar te zijn. Het
leukste vind ik het dat ik wat kan doen.”
Wat vinden jullie het leukste om als misdienaar te
doen?
Tobias: “De grote bel!”
Judit: “Ik juist de kleine belletjes.”
Liselot: “Het helpen met het klaar maken van de tafel vind
ik het leukste.”
Michiel: “De tafel dekken vind ik ook het leukste.”
Lieke: “Eigenlijk zijn er best veel leuke en mooie dingen.
De kaarsen, de hele ceremonie, het samen doen.“
Daniël: “Het minst leuke is dat wij langer moeten staan
dan de mensen in de kerk.“
Lieke: “Eigenlijk vind ik de bijzondere vieringen het
mooist.”
Pastoor Oortman: “De mensen in de kerk vinden het ook
leuk en fijn als er misdienaars zijn. En dat vind ik zelf ook.
Het is mooi om de dingen samen met jullie te kunnen
doen.”
Daniel: “Dus u vindt het als pastoor fijn dat wij er zijn?
Pastoor Oortman: “JA!”
Heel soms gaat er misschien ook wel iets niet helemaal goed…
Tobias: “Ja! Ik heb wel eens een keer gebeld, maar dat
deed ik niet goed dus er kwam helemaal geen geluid uit.”
Hanna: “Per ongeluk hebben we ook al eens diaken
Reuling bijna in de fik gestoken…”
Daniël: “Ja, in Didam heb je van die kaarsen waarbij je de
bovenkant los kan draaien van de onderkant. Dat had ik
een keer gedaan en toen waren ze los terwijl de pastoor
al klaar was.”

Lieke: “Ja, soms heb je dan twee onderdelen in je hand en
dan valt het onderste gedeelte naar beneden.”
Pastoor Oortman: “Heel soms gebeurd het ook wel eens
dat een misdienaar flauw valt.”
Hanna: “Maar als het misgaat dan doen we gewoon net
alsof het er bij hoort. We doen het eerbiedig.”
Pastoor Oortman: “Mij is ook wel eens zoiets overkomen.
Ik liep de kerk rond met het wijwater en toen ik zwaaide
met de borstel vloog het bovenste gedeelte door de kerk
heen…”
Tobias: “Heb ook wel eens gezien dat het tabernakel niet
open ging.”
U leest het: het is leuk, maar vooral ook mooi om
misdienaar te zijn. En als het aan Liselot, Michiel,
Carolien, Femke, Hanna, Judit, Daniël, Tobias en Lieke
ligt komen er veel meer misdienaars. Zij vinden het leuk
als er nieuwe misdienaars komen: “wij helpen de nieuwe
misdienaars wel hoor! We zouden het erg leuk vinden als
er nieuwe kinderen bij komen!”
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Kind en liturgie

Eerste heilige communie 2022
Op 27 november was er een bijeenkomst voor de
communicanten. We zijn bezig geweest met het kerkelijk
jaar en de advent. Elke communicant kwam met één
ouder naar de kerk en nadat pastoor Oortman ons
allemaal welkom heeft geheten en wat verteld heeft
over de adventsperiode, gingen we een spel doen. Door
de kerk heen stonden bordjes met alle maanden van
het jaar. Iedereen ging bij de maand staan waarin hij of
zij jarig was. Daarna kreeg elke maand een enveloppe
met daarin de kerkelijke feesten: adventstijd, Kerst,
Hemelvaart, Pinksteren, Pasen, de vastentijd en goede
week.
De kaartjes waren in de kerkelijke kleur en er stond uitleg
op. De kinderen en ouders moesten met hun groepje de
kaartjes bij de juiste maand leggen en dat was toch best
nog wel lastig. Nadat we samen hadden gekeken welke
kaartjes waar lagen ontdekten we ook dat een
kaartje soms in twee maanden kon liggen, omdat
deze feestdagen geen vaste dag hebben. Aan het
eind kregen alle kinderen een pakketje mee van het
Adventsengelenproject. Alle kinderen werden gevraagd
om op elke zondag in de adventstijd een kaart bij
iemand te bezorgen die een steuntje kon gebruiken.
Zo kunnen zij ook een engel van God zijn. Ook kregen
zij een tas met spullen voor de adventskrans mee, want
helaas konden wij die niet samen maken, maar iedereen
is thuis druk aan de slag gegaan en een aantal heeft ons
het eindresultaat gestuurd zoals u hier op de foto’s kunt
zien. Mooi!
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Kind en liturgie

Vormsel 2021-2022
In november en december zijn de eerste twee
bijeenkomsten geweest ter voorbereiding op het
Vormsel. Dat Vormsel zal toegediend worden
met Pinksteren, mits alle corona-perikelen niet
te veel in de war sturen. Elkaar leren kennen
en een verdieping in wat Vormsel nu inhoudt,
daarmee waren de eerste bijeenkomsten gevuld.
In totaal zijn 7 jongeren uit onze parochie met

elkaar op deze weg begonnen. De bijeenkomst
van half december ging niet door vanwege de
lockdown. We hopen dat we op het moment
dat u dit leest wel het vormselkamp achter
de rug te hebben. Dat was gepland voor
het weekend van 23 tot en met 25 januari in
Wolkenland in Beek.

Jongerengroep Impulz

Nieuwjaarsbijeenkomst Impulz
Op 2 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel
waarin we proosten op het nieuwe jaar en vooruitkijken
naar de plannen van het komende jaar. Er was een klein
borrelpakketje bij iedereen rondgebracht, zodat we dit
jaar toch met elkaar konden proosten. We hopen dat
we weer wat meer activiteiten kunnen houden zonder
dat we achter ons laptopscherm hoeven te zitten. Dit
jaar was er een pubquiz voorbereid met vragen over het
Oude Testament, het kerstverhaal en christelijke muziek.
Het was een spannende quiz met soms verrassende
antwoorden. Velen waren aan elkaar gewaagd, maar
uiteindelijk hadden Maria & Edwin (1e), Iris (2e) en
Helena (3e) de meeste vragen het snelste beantwoord.
Het was een gezellige en geslaagde avond.
Groetjes,
Marcel, Impulz

Eerstvolgende activiteiten Impulz:
13 maart: verdieping in de Bijbel, met de Youcatbijbel
(voor elke deelnemer een gratis exemplaar)
18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg, met onder meer
een rondleiding door de brouwerij met bierproeverij
(onder voorbehoud)

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)

2022

kerkbalans.nl

Geef vandaag voor
de kerk van morgen
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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
19 december

Kain Hogervorst

Overleden
Beek
13 november
28 november

Harrie Nibbeling
Louis Gort

79 jaar
83 jaar

Braamt
31 december

Karl-Heinz Düking

80 jaar

Didam
4 december
20 december
28 december

Dinie Staring-Otten
Geert Derksen
Mieke Buyinck-Bolder

70 jaar
67 jaar
96 jaar

’s-Heerenberg
20 december Renie te Booij-Jansen

90 jaar

Kilder
22 november

Pedro Helder

53 jaar

Loil
6 december
1 januari

Truus Froon-Frazer
Annie Wenting-Welling

92 jaar
87 jaar

Nieuw-Dijk
28 november
3 december

Annie Looman-Engelen
Annie van Londen-Ebbers

84 jaar
76 jaar

Nieuw Wehl
26 november

Jan Meijer

81 jaar

Stokkum
18 november
7 december
24 december

Willy Gerritsen
Ben Bronkhorst
Johnny Wijnands

89 jaar
88 jaar
73 jaar

Wehl
11 december
19 december
29 december
2 januari

Harrie Reijmer
Willemien Thus-Hebing
Henk Lammers
Annie Leuverink

73 jaar
82 jaar
77 jaar
92 jaar

Zeddam
9 december
18 december

Ietje Giesen-Berentsen
Tiny Knipping-van Wegen

89 jaar
84 jaar

Nieuws uit de geloofskernen
Didam
Kerstattenties ouderen
Op woensdag 22 december gingen 28 vrijwilligers
van de geloofskern Didam op pad om 270 ouderen
een kerstbroodje te bezorgen. Helaas konden wij
zelf Meulenvelden niet in, maar het personeel van
Meulenvelden heeft er voor gezorgd dat ook de mensen
daar hun kerstbroodje kregen.
Een aantal vrijwilligers heeft dit jaar aangegeven
vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer te kunnen
helpen. Willy en Riet Polman, Wies en Fien Heijster,
Jo Verkerk en Agnes Boerstal werden verrast met het
bedankspeldje van de parochie (Gabriëlspeldje) voor
hun inzet in de vele jaren dat zij vrijwilliger zijn geweest.
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De andere gestopte
vrijwilligers bedanken
wij natuurlijk ook voor
hun inzet, maar jullie
zien we vast nog in een
andere functie binnen
de parochie een keer
terug.
Gelukkig hebben er zich
ook nieuwe vrijwilligers
gemeld en waren de
communicanten die
ons vorig jaar hadden
geholpen zo enthousiast
dat zij zich aangemeld
hebben als bezorgers. Zo was onze groep bezorgers
meteen weer aangevuld en konden wij met een
enthousiaste groep mensen op pad.

’s-Heerenberg
Wie zijn er jarig
“De maat van ons leven is zeventig jaar, of,
als we heel sterk zijn, tachtig.” (Psalm 90, 10)

M. Roes-Bosch - 80
A. Ampting - 80
W. Jansen - 80
W. Gerritsen-Hendriksen - 80

G. van Brandenburg- ter Horst - 80
B. Hansen - 80
H. Meuleman - 80
B. Slier - 80

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

Hier zijn ze dan….. de namen van de 80-plussers van de
geloofskern Emmaus-Pancratius, die in de periode van
zaterdag van zaterdag 29 januari tot en met vrijdag 15
april hun verjaardag hopen te vieren:

G. Neijenhuis - 97
A. van Nispen-Nefkens - 96
J. Siemes–Steverink - 95
O. Wiersema- 95
G. Wesselkamp-Martin - 94
M. Meijer-Bisseling - 94
P. Medze - 93
B. Vermaas- 93
M. de Bruin-Wassing - 91
M. Bosch-Centen - 91
E. Jansen - 91
S. Heitkamp-Neijenhuis - 90
J. Maandag-Giesen - 90
M. Keurntjes - 90
J. Giesen-Zweers - 89
G. Tousain - 88
W. Bulten- Hoog Stoevenbelt - 88
W. Kortboyer-Kiewiet - 88
J. Bruil-Medze - 88
W. Kniest - 88
J. Limbeek-Keller - 88
B. Mulder-van Schie - 88
G. Heijltjes - 87
E. Petig - 87
J. Wigman-Medze - 87
A. Entling - 87
E. Stein-Lensen - 87
A. Bosch - 87
M. Goossen-Berendsen - 87
J. Eringfeld – 87
C. Berentsen - 86
J. Peters - 86
C. Knippers-van Haag - 86
C. Jansen - 86
T. Wijnands - 86
G. Toonen - 85
E. Hunting-Jansen - 85
J. Giezenaar - 85
J. Baars-Linnenbank - 84
E. Voortjes-Heuveling - 84
G. Welting - 84
J. Berendsen - 84
D. Reneman - 84
A. Vreeburg - 84

H. Bosch – 84
J. Evers-Reessink - 83
G. Bos - 83
G. Booms - 83
J. Hermsen-Gerritsen - 83
G. Welting-Wassink - 83
W. Wensink-Winters - 83
C. Dekkers-Wensink - 83
D. Tousain-Otten - 83
M. Pattynama-Berndsen - 83
H. Greven - 83
H. Migchelbrink - 83
A. van der Meer – Bronkhorst - 83
M. Kuiper - 82
A. Evers - 82
H. de Bruin - 82
W. Ruikes-Hakfoort - 82
A. Brugman - 82
W. Ruikes-Ebbing - 82
J. Moons - 82
H. Kracht - 82
J. Jansen-Agelink - 82
A. Kniest-van den Berg - 82
B. Krauts-Roes - 82
G. van Uum - 82
C. Ebben - 82
D. Schreur-Verstegen - 82
A. Damen - 82
E. Brücker-van Halteren - 81
W. Keurntjes - 81
W. Jansen - 81
W. Jansen-van Alen - 81
U. Litjes-Linnartz - 81
W. Seggelinck-Hesseling - 81
M. Reessink-Heuvel - 81
A. Jansen - 81
H. Ipskamp - 81
A. Hakfoort - 81
J. van Uum-Visser - 80
J. Brücker - 80
J. Jansen - 80
L. Wissink-Gerretschen - 80
J. Franken - 80
H. Keurentjes - 80

Wehl
Gezamenlijke adventsactie 2021Inzameling Voedselbank
In deze tijd van corona waarin veel activiteiten niet door
konden gaan, hadden de leerkrachten en de kinderen
van Het Timpaan toch een mooie kerstgedachte
bedacht. Zij hadden houten kerstballen versierd met een
kerstwens.
Op vrijdag 17 december
werden deze, na de
ochtendviering, door Ellen
Schennink en twee kinderen
van het Timpaan aan pastoor
Oortman aangeboden. Dit
in het teken van verbinding
zoeken in ons dorp, aan
elkaar denken, elkaar een
fijne Kerst wensen, ook voor
diegene die je misschien
niet eens kent. De 50 ballen
hebben we in de bomen
bij de kerststal gehangen wat een kleurrijk geheel
opleverde. Heel erg bedankt!

Zeddam
Zeddam verlicht
Onze mooie St. Oswalduskerk was zaterdagavond 1
januari onderdeel van het project ‘Zeddam verlicht’.
Diverse bijzondere
gebouwen aan de
Bovendorpsstraat
waren op een hele
sfeervolle manier
belicht. Al wandelend
was dit voor velen
een mooi begin van
het nieuwe jaar.
De Gabriël • Nr. 1 - 2022
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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

