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• 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 ge-
bruikt 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.  

Inhoudsopgave
Nr. 2 - 2022

Op de voorpagina: Met Pasen is het kruisbeeld een cen-
traal en herkenbaar beeld. We kennen allemaal wel de 
beelden van drie kruizen op de berg Golgotha of van het 
kruis afgebeeld met witte doeken. Het kruis is hét beeld 
dat geloof symboliseert. Zo ook in deze uitgave van De 
Gabriël.
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AgendaAgenda
Agenda parochie H. Gabriël

•  Minipelgrimage parochie H. Gabriël 
Zondag 1 mei  2022

•  Hemelvaartsviering / 12,5 jarig 
priesterjubileum pastoor Oortman 
Donderdag 26 mei 2022 
Binnentuin Kasteel Huis Bergh

•  50 jarig priesterjubileum  
pater Toon te Dorsthorst 
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 
Martinuskerk Wehl

•  Sacramentsprocessie  
Zondag 19 juni - Martinuskerk Wehl

•  Parochiebedevaart Kevelaer 
Woensdag 10 augustus 2022

•  Bedevaart Banneux 
2 tot en met 6 september 2022

•  Bedevaart Lourdes 
17 tot en met 22 september 2022

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 14 
juni. De datum voor het aanleveren van artikelen 
staat op vrijdag 20 mei. De redactie heeft de 
vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan te 
passen, in te korten of niet te plaatsen. 

Verschijningsdata 2022:
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
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VoorwoordVoorwoord
1.482 kilometer. Ruim 15 uur rijden. Een afstand 
die menigeen van ons in de zomermaanden 
zonder problemen aflegt om ergens in het zuiden 
van Europa te gaan genieten van een ongetwijfeld 
welverdiende vakantie. Als we nu die afstand 
afleggen in oostelijke richting komen we uit in 
Lviv. Die naam zal u niet ontgaan zijn de laatste 
weken. Een stad in het westen van de Oekraïne. 
Overspoelt met vluchtelingen uit andere delen 
van het land en ondertussen zelf gebukt onder de 
angst van aankomend geweld. Ik vind het moeilijk 
te bevatten… Een land waarvan de bewoners tot 
voor kort, net zoals u en ik, elke dag naar het werk 
gingen, met vrienden afspraken, oppasten op 
kleinkinderen en vult u het maar in wat nog meer. 
En nu? Nu wordt van de mannen verwacht dat ze 
opkomen voor hun land en zoeken vrouwen en 
kinderen een veilig onderkomen. 

Zeker als wij ons voorbereiden op een hoogfeest 
als bijvoorbeeld Kerstmis of nu Pasen heb ik het 
gevoel extra stil te moeten staan bij wat er in de 
wereld gaande is. Juist bij een hoogfeest als Pasen, 
het feest van licht, het feest van leven, hoop je dat 
iedereen dat zo mag ervaren. In vele christelijke 
kerken zal, in de paaswake, een nieuwe paaskaars 
de kerk worden binnen gedragen. Het licht van die 
kaars is een belangrijk symbool: het vertelt dat het 
nooit zo donker kan worden, of er zal licht zijn; dat 
het geweld nooit zo wreed kan zijn of er zal vrede 
zijn. Pasen is een feest van hoop.

Mijn gedachten bij deze Pasen is dat het licht dat 
voor mensen schijnt in schuilkelders, donkere 
ruimten of welke andere donkere omgeving 
waarin iemand zich fysiek of geestelijk bevindt, 
het licht van hoop mag zijn. Dat er anderen zijn 
die een licht ontsteken als mensen het zelf niet 
meer kunnen. Waar ook ter wereld, in welke 
omstandigheid dan ook. Ik hoop dat ik een licht 
mag zijn voor anderen, zoals anderen ook voor mij 
een licht zijn geweest en in de toekomst hopelijk 
nog zullen zijn. Dat we zo dit Paasfeest mogen 
vieren. Zalig Pasen!

Augustine van Ree
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De stand van zaken

In maart hebben we de administratie 
van 2021 afgesloten en zijn de stukken 
naar de accountant gestuurd voor de 
samenstelling van de jaarrekening. Uit 
de voorlopige cijfers kunnen we op-
maken dat we over 2021 best tevreden 
kunnen zijn. Ondanks de beperkingen 
vanwege corona, waardoor het kerkbe-
zoek nog lange tijd niet mogelijk was, 
heeft de parochie de kosten beperkt 
weten te houden en zijn de baten hoger 
uitgekomen dan begroot. Het resultaat 
uit de exploitatie is een winst van  
€ 66.375,-. Door herwaardering van on-
roerend goed zijn de incidentele lasten 
echter hoger dan de baten waardoor 
het uiteindelijke resultaat van 2021 
uitkomt op een verlies van € 211.970,-

Voor de begroting van 2022 verwacht 
de parochie een verlies van € 98.800,-. 
Met name voor de opbrengsten is het 
in deze tijden minder gemakkelijk om 
een goede inschatting te maken. Naar 
verwachting zullen de kosten hoger zijn 
dan vorig jaar. Onder andere als gevolg 
van de gestegen energieprijzen.

Met het afsluiten van de administratie 2021 hebben 
we ook het totaal van de kerkbijdragen vastgesteld. De 
voor de actie Kerkbalans 2021 ontvangen bijdragen zijn 
uiteindelijk in totaal uitgekomen op € 245.590,-. Voor 
de Actie Kerkbalans 2022 heeft de parochie inmiddels 
weer vele toezeggingen ontvangen en komen we voor 
2022 naar verwachting ook boven de € 200.000,- uit. 
Heel veel dank voor uw bijdragen. Hierbij ook een 
dankwoord aan alle vrijwilligers die hebben meegehol-
pen met de voorbereidingen en het bezorgen van de 
brieven en ophalen van antwoordformulieren. Hartelijk 
bedankt voor jullie inzet!

De actie Kerkbalans staat dit ook jaar in het teken van 
‘de kerk van morgen’. Met de kerkbijdragen voorzien we 
in het onderhoud van onze kerkgebouwen en in mid-
delen om nu en in de toekomst kerk te kunnen zijn met 
pastorale zorg en voor iedereen een plek te bieden voor 
ontmoeting en inspiratie.  Heeft u uw bijdrage al toege-
zegd? Dan willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. Als 
u uw bijdrage nog niet heeft toegezegd, vragen wij u 
dit alsnog te doen. Uw bijdrage is wel besteed!

Gabriël actueel

Resultaten 2021 en begroting 2022

Kerkbalans 2022
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Pastoraal woord Pastoraal woord 

om hulp te bieden en de Oekraïense vluchtelingen on-
derdak te bieden. Tegenover het kwaad staat dan ook 
ineens heel veel zichtbaar goeds!

Wij zijn onderweg naar Pasen. Veertig dagen onderweg 
zoals het Joodse volk veertig jaar door de woestijn trok 
naar het Beloofde Land. Veertig dagen die verwijzen 
naar de dagen die Jezus in de woestijn verbleef en 
verleid werd door het Kwaad om te kiezen voor macht 
en aanzien, als Hij zou zwichten voor het Kwaad. Jezus 
deed het niet! Hij wilde God gehoorzamen en Hem 
alleen. En uiteindelijk deed Hij dat door ook te sterven 
aan het kruis. Dat was een beker die Hij liever aan zich 
voorbij had laten gaan, maar Hij dronk hem. Pasen is 
uiteindelijk de bevrijding, de overwinning, de verlos-
sing! Niet de dood, niet het Kwaad, niet de macht van 
de sterkste, maar het Leven, de Liefde die God is!

In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat het geloof in het 
Goede mij, ondanks alle vragen, alle twijfels en alle 
zorgen, mij niet doet wanhopen. Op de een of andere 
manier vertrouw ik op een goede afloop en blijf ik gelo-
ven dat de mens in staat is om het goede tevoorschijn 
te halen in iedere situatie. 

Ik hoop oprecht dat deze tijd van bezinning en het vie-
ren van Pasen ons blijvend mag stimuleren om te ver-
trouwen op het teken dat Christus ons heeft nagelaten, 
de overwinning van het Kruis. Dat dat teken ons mag 
inspireren tot naastenliefde, in het groot en in het klein. 
Dat Zijn opstaan uit de doden ons moed mag geven te 
blijven geloven in het goede in iedere mens.

Zalig Pasen!

Pastoor Marc Oortman 

neens wat het geen nieuws meer. Het leek alsof 
corona de wereld uit was. De besmettingen waren 
hoger dan ze ooit geweest waren, maar het Jour-
naal en alle praatprogramma’s die Nederland rijk 

is, openden met vreselijke beelden van mensen op de 
vlucht, mensen in schuilkelders, vrouwen die beval-
len onder erbarmelijke omstandigheden, raketten die 
flatgebouwen vernietigen, massagraven die worden 
gevuld met lijken van hen die gesneuveld zijn. De harde 
werkelijkheid van de oorlog komt met een beangsti-
gende realiteit bij ons binnen. Ik weet uit mijn nabije 
omgeving dat mensen huilend naar de televisie kijken 
en dat zij die de Tweede Wereldoorlog hebben meege-
maakt, herinneringen naar boven halen die ze liever 
vergeten.

Opnieuw wordt de wereld geconfronteerd met mensen 
die macht hebben en die dat aanwenden voor….. Ja, 
waarvoor eigenlijk. Prestige? Zelfverheerlijking? Vervul-
ling van waanzinnige ideeën over hoe de wereld eruit 
zou moeten zien? We zien ook dat zo’n regime haar 
eigen bevolking ook eigenlijk in gijzeling heeft. Onaf-
hankelijk nieuws is er niet en zelfs als je met een leeg 
stuk papier de straat op gaat, dan word je in de boeien 
geslagen. Machthebbers die bang zijn voor hun eigen 
bevolking. Een teken aan de wand.

En wat doet dit allemaal met ons? De tranen die vloeien 
heb ik genoemd; de angst die het teweeg brengt is 
door velen uitgesproken. We zien ook iets anders. We 
hadden vanuit het Westen van Europa heel veel kritiek 
op het gebrek aan opvang van vluchtelingen uit o.a. 
Syrië, in Polen en Hongarije. Wat we nu zien is dat de 
bevolking uit die landen nu de handen massaal ineen 
slaan om de mensen uit hun buurland Oekraïne op te 
vangen. We zien ook in ons land vele spontane acties 

I
Blijven geloven in het goede

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, vieren we 
niet alleen gezamenlijk de Hemelvaartsviering in de 
binnentuin van Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg. 
Op deze dag staan we ook stil bij het feit dat het op 
7 mei 12,5 jaar geleden is dat pastoor Marc Oortman, 
door de aartsbisschop van Utrecht, W. J. kardinaal Eijk,  
tot priester is gewijd in de Catharijnekathedraal te 
Utrecht.

Dit jubileum willen wij niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Aansluitend aan de eucharistieviering bent u 

12,5 jarig priesterjubileum pastoor Oortman
welkom voor de receptie die gehouden zal worden in 
de tuin van de pastorie te ’s-Heerenberg, Hofstraat 4, 
op loopafstand van Kasteel Huis Bergh. De receptie zal 
eindigen om 14:30 uur. 

Van harte nodigen wij u 
uit hierbij aanwezig te 
zijn.

Bestuur en pastoraal 
team parochie H. Gabriël
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Rondom liturgische spiritualiteit 

 
et christelijke of Latijnse kruis (†) is een kruis-
vorm waarvan de verticale arm langer is dan de 
horizontale. Dit in tegenstelling tot het Grieks 
kruis, dat gelijke armen heeft. Het Latijnse kruis 

(crucifix) geldt als het symbool bij uitstek van het chris-
tendom. Vaak is het kruis vervaardigd van hout, metaal 
of een ander materiaal en is het voorzien van een corpus 
of beeld van de Gekruisigde (Crucifixus). 

Symbool van het christendom
In het christendom symboliseert het kruis vooral de 
overwinning van Jezus over de dood, omdat hij na 
drie dagen verrees uit het graf. Christenen geloven dat 
Christus door te sterven aan het kruis Gods straf voor de 
zonden van de mensen op zich genomen heeft en daar-
door de weg naar de hemel geëffend heeft. Het kruis 
symboliseert lijden, verzoening en verlossing.

Het kruis heeft in de loop der eeuwen vele toepassingen 
en verschijningsvormen gehad. Zo werd het kruis al 
vroeg als symbool afgebeeld op christelijke en dage-
lijkse gebruiksvoorwerpen. Vroege voorstellingen van 
Jezus tonen hem met een aureool met daarin een kruis 
(nimbuskruis). Latere afbeeldingen tonen het kruis als 
onderdeel van het passieverhaal. Zeer oud, waarschijn-
lijk daterend uit de 4e eeuw, is het gebruik van christe-
nen om, soms met wijwater, het kruisteken te maken 
(‘een kruis slaan’), een gebruik dat bij katholieken en 
orthodoxe christenen nog steeds bestaat.

Voor sommigen is het Latijnse kruis het symbool van 
het militante christendom. Aan dat beeld zijn vooral 
de middeleeuwse kruisvaarders debet, die hun kleding 
markeerden met grote witte of rode kruisen en daarna 
ten strijde trokken tegen de in hun ogen onwaardige 
belagers van Jeruzalem en het Heilige Land. Ze maakten 
daarbij nauwelijks onderscheid tussen joden, moslims 
en orthodoxe christenen.

Het kruis in het vroege christendom
Tijdens de eerste eeuwen van het christendom was 
het kruis niet het enige symbool voor die godsdienst. 
Afbeeldingen van een vis (het ichtussymbool), het 
Christusmonogram en het alpha en omegateken komen 
in die tijd veel vaker voor. Een van de eerste keren dat 
het kruis genoemd wordt, is in het vroeg-3e-eeuwse 
geschrift Stromateis van Clement van Alexandrië. Daarin 
spreekt hij van του Κυριακου σεμειου τυπον, oftewel het 
symbool van de Heer. Voor niet-christenen was het on-
begrijpelijk dat christenen het martelwerktuig van een 
vernederende dood als symbool aanvaardden. Een van 
de eerste afbeeldingen van de kruisiging van Jezus is 
een graffito (2e eeuw?) waarop een man met het hoofd 
van een ezel aan een kruis is te zien, aanbeden door een 
andere man, met de tekst ‘Alexamenos aanbidt zijn god’.

Het kruis werd pas onder keizer Constantijn de Grote 
als algemeen symbool van het christendom ingevoerd, 
ongeveer tegelijkertijd met de afschaffing ervan als exe-
cutiewerktuig. Volgens de overlevering zou de moeder 
van Constantijn, de Heilige Helena, omstreeks het jaar 
324 een pelgrimstocht naar Jeruzalem hebben gemaakt 
en daar opgravingen hebben laten doen, waarbij het 
Heilig Kruis ontdekt zou zijn. Delen van het kruis werden 
door Helena geschonken aan kerken in Constantinopel 
en Rome; een deel bleef in Jeruzalem. Berichten uit de 
4e eeuw van onder anderen Eusebius van Caesarea, 
Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates 
Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus bevestigen dit 
verhaal.

Het kruis in de middeleeuwse kunst
Als gevolg van de kruistochten - en met name door de 
Vierde Kruistocht (1202-1204), waarbij Constantinopel 
werd geplunderd - raakten relikwieën van het vermeen-
de kruis van Jezus door heel Europa verspreid. In de 16e 
eeuw waren er zoveel kruisrelieken, dat Erasmus zou 
gezegd hebben dat er genoeg van was om een schip te 
bouwen. Kerken die in het bezit waren van relikwieën 
van het Heilig Kruis waren belangrijke bedevaartsoor-
den voor katholieken. In het klooster van Santo Toribio 
de Liébana in Spanje bevindt zich naar verluidt het 
grootste kruisrelikwie ter wereld: de linker dwarsbalk 
van het Heilig Kruis, die in de 5e eeuw door de heilige 
Turibius van Astorga uit de Heilig Grafkerk in Jeruzalem 
meegenomen zou zijn. In de middeleeuwen werden 
soms kruisen geplaatst op plaatsen waar de heidenen 
vroeger hun goden aanbeden hadden, om de slechte in-
vloed daarvan af te weren. In veel middeleeuwse steden 
stond een marktkruis op het centrale plein.

Het kruis in de schilderkunst
Het lijdensverhaal van Christus wordt al vele eeuwen 
door kunstenaars op velerlei manieren weergegeven. 
Vrijwel alle christelijke kerken, kapellen en kloosters be-
zitten beelden, reliëfs, glas-in-loodramen, schilderijen, 
tekeningen en etsen met als thema: de kruisdraging, de 
val onder het kruis, de kruisoprichting, de kruisiging, het 
lijden en sterven van Christus aan het kruis en de kruis-
afneming. Tot aan de renaissance hadden slechts weinig 
kunstenaars de mogelijkheid om zich niet met deze 
thema’s bezig te houden. Ook in de baroktijd en zelfs in 
de 19e en 20e eeuw lieten veel kunstenaars, met name 
in het katholieke Zuid-Europa en de Habsburgse landen, 
zich inspireren door het passieverhaal en de kruisdood 
van Jezus.

Het kruis in de beeldhouwkunst
In de meeste christelijke kerken zijn één of meerdere 
kruisbeelden te vinden. Indien een afbeelding van het 
lichaam van Jezus aan een kruisbeeld is bevestigd, 

H
Kruisbeeld

Met de rubriek ‘Liturgische spiritualiteit’ maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de beteke-
nis van een aantal voorwerpen, beelden, objecten of onderdelen van vieringen die we er aantreffen. Dit keer staan we 
stil bij:  

6         De Gabriël  •   Nr. 2 - 2022



spreekt men doorgaans van een crucifix (letterlijk: 
“gekruisigd”). In veel katholieke kerken hangt een groot 
triomfkruis op het snijpunt van het priesterkoor en de 
kruising, vrijwel boven het altaar. Bekend zijn de laatgo-
tische passieretabels van Zuid-Nederlandse en Duitse 
beeldensnijders als Jan Borreman, Tilman Riemen-
schneider en Veit Stoss. Een populaire beeldengroep in 
de baroktijd was die van de calvariegroep. Ook sommi-
ge hedendaagse beeldhouwers laten zich door de vorm 
van het Latijnse kruis inspireren, soms met de bedoeling 
het kruis te ontdoen van zijn beladen betekenis.

Hedendaagse toepassingen van het kruis
Ook heden ten dage is het kruis als herinneringsteken 
aan het lijden van Jezus te vinden in bijvoorbeeld ker-
ken en kapellen. In rooms-katholieke kerken, kloosters, 
ziekenhuizen en andere instellingen - en vroeger ook 
in de meeste katholieke huiskamers - vindt men een 
crucifix, een kruisbeeld met een corpus, vaak met een 
door een priester gewijd palmtakje eraan bevestigd. In 
veel katholieke kerken is ook een kruisweg aanwezig, 
een serie schilderijen (soms beeldhouwwerken) die het 
passieverhaal van Jezus uitbeelden. Protestanten verkie-

zen doorgaans een afbeelding van het lege kruis, dat de 
opstanding van Christus symboliseert.

Behalve op kerktorens, plaatst men in katholieke landen 
soms een kruis op een hoge bergtop, zodat dit in de 
hele omgeving te zien is. Bekende voorbeelden daarvan 
zijn het kruis op de Zugspitze in de Zuid-Duitse Alpen, 
het millenniumkruis op de berg Vodno in Noord-Ma-
cedonië, het kruis op de Mont Royal in Montreal en het 
neonkruis op de Wilhelminatoren op de Valkenburgse 
Heunsberg. In België en in Nederlands Zuid-Limburg, 
maar ook in andere katholieke landen, ziet men op 
kruispunten van wegen vaak weg- of veldkruisen. Op 
christelijke begraafplaatsen zijn vaak houten of stenen 
grafmonumenten in de vorm van een kruis te vinden. 
Ook op christelijke grafzerken die een andere vorm heb-
ben wordt meestal een kruis afgebeeld. Kruisen worden 
ook verwerkt in sieraden, meestal als halssieraad aan 
een ketting (halskruisjes). Aan een rozenkrans is meestal 
een kruisje bevestigd. Religieuzen droegen vroeger vaak 
een kruis aan hun gordel; tegenwoordig wordt meestal 
volstaan met een kleine sierspeld in de vorm van een 
kruis op de kleding.



Gabriël actueel

Op een mooie voorjaarsmorgen bezoek ik Theo en 
José Hageman op hun appartement in Didam. Na 45 
jaren actief geweest te zijn voor de MOV is Theo daar-
mee gestopt en met hem wil ik terugblikken op al die 
jaren van actie voeren. Na het eerste kopje koffie, met 
daarbij een lekker gebakje, stel ik mijn eerste vraag 
aan Theo. Maar voordat hij daar antwoord op geeft 
wil hij eerst een stukje voorgeschiedenis vertellen. 
Theo heeft zich goed voorbereid op dit gesprek en zo 
kennen we hem ook.

45 jaren actief voor MOV
Hulp draait vooral om vrede

Broeders van Maastricht
Op de lagere school las Theo een boekje over jongens 
die naar de congregatie Broeders van Maastricht gingen. 
Een van die jongens in dat boekje heette toevallig ook 
Theo Hageman. Daardoor wilde Theo zelf ook naar 
de broeders. Dat mondde uit in 4 jaren interne ULO-
opleiding bij de broeders op het Juvenaat in Zevenaar 
en daarna nog 1 jaar naar Maastricht. Prachtige jaren 
waren dat. Omdat de Broeders van Maastricht een 
missiecongregatie is, hoorde Theo veel verhalen van 
missionarissen uit de missie, waar ook ter wereld. Na 
die 5 jaren was de liefde voor de broeders over, maar 
de betrokkenheid bij missie-activiteiten bleek blijvend. 
Toen pastoor Kolks hem bij de doop van zijn oudste 
zoon in 1976 vroeg voor de Vastenaktie was een ‘ja’ snel 
verkregen.

In 1980 werd in Didam de werkgroep MOV opgericht 
(Missie, Ontwikkeling en Vrede). De Vastenaktie maakte 
daar onderdeel van uit. Met in het begin een groep van 
wel 15 vrijwilligers werden jaarlijks diverse projecten her 
en der in de wereld ondersteund. 

Controle via Google Maps
De eerste jaren begaven de projecten van de Vastenaktie 
zich vooral op het terrein van de landbouw. Aanschaf 
van kippen en geiten, ondersteuning bij modernisering 
van de landbouw. Zelfs het aanleggen van een dam rond 
een eiland in een rivier om de landbouw te beschermen 
tegen overstromingen. Op twee manieren blijft juist dit 
project in India bij Theo nog steeds spreken. Allereerst de 
slogan die tijdens de actie gebruikt werd: ‘Didam – Die 
Dam’. Daarnaast bleek later via Google Maps het eiland 
terug te vinden te zijn en daarbij bleek dat de dam er 
nog steeds ligt. 

In latere jaren verschuiven de projecten meer naar de 
opleiding van mensen in de derde wereld om zelf hun 
activiteiten op te kunnen pakken. Een verschuiving 
van ondersteuning met materialen naar ondersteuning 
met scholing en kennis. Ook eigen projecten krijgen 
een plekje in de reeks van Vastenakties: Filippijnen en 
Vietnam.

Het meeste succes koppelt Theo aan een jaar waarin 

tijdens de Vasten twee acties werden gevoerd. De 
‘gewone’ Vastenaktie en een aparte inzameling om 
honger in Malawi te bestrijden. Broeder van Raaij 
uit Didam werkte toen als missionaris in Malawi. 
Om te zorgen voor kunstmest werden zelfs alle 
boerenorganisaties hier ingeschakeld. Dat werd enorm 
succesvol.

Een globale berekening levert op dat alle acties die 
Theo tot op heden mede heeft georganiseerd meer 
dan 600.000 euro’s hebben opgeleverd. En dat is niet 
kinderachtig. En dat nog los van de bewustwording die 
het heeft opgeleverd.

Kerkelijke betrokkenheid verschuift
Veranderingen in de loop der tijd hebben ook de impact 
van de Vastenaktie beïnvloed. Scholen die in het begin 
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vrijwel allemaal meededen maken nu andere keuzes. 
Er zijn bijna geen missionarissen meer vanuit onze 
regio, zodat contacten met de missielanden ook minder 
worden of anders gaan lopen. Het huis-aan-huis ophalen 
van de vastenzakjes gebeurt ook vrijwel niet meer 
waardoor de opbrengst lager wordt. Allemaal zaken die 
Theo toch een beetje pijn doen. Natuurlijk zijn er andere 
mogelijkheden gekomen om te steunen. Zo zijn er veel 
privé-projecten van Nederlanders in de derde wereld. 
Maar dit staat of valt vaak met de initiatiefnemer en er zit 
meestal geen organisatie achter die wat op kan vangen. 
Gelukkig blijft de Vastenaktie gewoon doorgaan.

Ook al is de christelijke betrokkenheid minder, toch 
ziet Theo veel goede mensen. Ook veel mensen die 
goed doen. En dat blijft belangrijk. Paus Franciscus legt 
in zijn encycliek Laudato Si’ een koppeling tussen alle 
grote wereldproblemen: armoede, machtsverschillen, 
klimaatverandering. De oplossing ligt bij Theo voor de 
hand: vrede! Als je zorgt dat er vrede komt of vrede blijft, 
dan kun je problemen oplossen of voorkomen. Op vrede 
moet ingezet worden.

Cirkel weer rond
Theo is gestopt bij de MOV. Voor de kerk blijft hij nog wel 
het parochieblad De Gabriël rondbrengen. Daarnaast 
heeft hij onlangs deelgenomen aan het gesprek over het 
synodaal proces. De paus heeft hiervoor alle gelovigen
 opgeroepen om te praten over de toekomst van de kerk. 
Dit deed Theo plezier. Toen hij jong was nam hij ook deel 
aan een gespreksgroep in het kader van het Pastoraal 
Concilie Noordwijkerhout, een uitvloeisel van het 
Tweede Vaticaans Concilie. “Waar ik mee begon, eindig ik 
ook weer mee”, stelt hij vast. Wij hopen dat het voor Theo 
voorlopig nog niet eindigt.

Een laatste woord geeft Theo nog wel mee. Of eigenlijk 
een opdracht:

 “Vergeet de medemens niet, hier niet en daar niet”. 

Theo, dank je wel voor jouw inzet!

“Vergeet de medemens niet, 
hier niet en daar niet” 
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Kerk en samenleving 

Thema: Landrechten

‘Geloven in de ander. Samen één missie’

De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land. Overal in de wereld 
worden mensen verjaagd van hun land. Vastenactie steunt projecten om mensen 
te helpen weer een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen.

In zijn jaarlijkse vastenboodschap roept paus Franciscus 
ons op standvastig te zijn in het goed doen voor andere 
mensen, en de moed niet te verliezen als de omstandig-
heden moeilijk zijn. Hij verwijst naar een Bijbelvers uit de 
brief aan de Galaten. “Laten we niet moe worden goed te 
doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner 
tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd 
hebben, goed doen aan allen” (Galaten 6, 9-10a)

Paus Franciscus ziet de Veertigdagentijd als een tijd die 
ons uitnodigt tot bekering, tot verandering van mentali-
teit. “Zodat het leven zijn waarheid en schoonheid heeft, 
niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zo-
zeer in het vergaren als wel in het zaaien van het goede 
en het samen delen.”

Hij vraagt aan de mensen om niet moe worden om te 
bidden tot God, niet moe te worden om het kwaad uit 
ons leven te bannen, niet moe te worden om het goede 
te doen in actieve naastenliefde. 

“De Veertigdagentijd 
is een gunstige tijd 
om:
wie in nood verkeert, 
te zoeken, en niet om 
hem te vermijden; 
om hen te roepen die 
verlangen naar een luisterend oor en een goed woord, en 
hen niet te negeren; om te bezoeken wie onder eenzaam-
heid lijdt, en hen niet in de steek te laten.”

Wilt u de projecten van de Vastenactie steunen? Geef dan 
het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw lo-
kale  secretariaat, 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

Vastenactie 2022

Pinksteractie 2022

Geloven 
in de ander 
Samen één 
missie

WNM
Pinksteractie
28 mei t/m
5 juni

steun
ons en
doneer!

NL30 RABO 0171 2111 11 week
nederlandse
missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt 
Nederlandse missionarissen en missionair werkers finan-
cieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten 
voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen 
zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens 
telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!
Ook in deze tijden waarin het coronavirus en de oorlog in 
Oekraïne de wereld in zijn greep houdt, blijven de missi-
onarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten 
voor hun medemens. 

Ieder mens telt mee
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt mis-
sionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en 
missiewerkers financieel in hun persoonlijke welzijn. 

Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de 
missiewerkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen 
treden van de missionarissen.

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welver-
diend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling 
op hun AOW-premie. Missiewerkers ontvangen een 
maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekerin-
gen, en een vliegticket, voorbereidingskosten zoals een 
veiligheidstraining.

U kunt onze missionarissen steunen door:
•   door het eenvoudig invullen van de (eenmalige)  

machtiging op de website van WNM.  
www.weeknederlandsemissionaris.nl

•   een gift via rekeningnummer  
IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag

•   Een bijdrage in de collecte tijdens het Pinksterweekend 
in onze kerken.

Van harte aanbevolen.

MOV parochie H. Gabriël
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Actueel

Op zaterdag 12 maart kwamen een kleine dertig perso-
nen bijeen om te praten over de toekomst van de kerk. 
Ze waren afkomstig uit een breed gebied: verenigingen 
en schutterijen, protestant en rooms katholiek, jong en 
oud. Tot die gesprekken heeft Paus Franciscus ons uit-
genodigd ter voorbereiding van de bisschoppensynode 
in 2023. Het waren open gesprekken waarin vooral naar 
elkaar geluisterd werd. Welke vreugde wordt beleefd aan 
de kerk en hoe zien we de toekomst? 

Deze vragen werden aan de hand van een drietal thema’s 
verder uitgediept. Het eerste ging over het samen vieren 
als geloofsgemeenschap. Daarnaast werd gesproken 
over het uitdragen van ons geloof, de missie. Hoe kan dat 
gestalte krijgen in de toekomst, om te beginnen in onze 
eigen parochie. Tot slot werd de mening gevraagd over 
de positie die de kerk inneemt in de samenleving. Is er 
voldoende dialoog met andere groeperingen, politiek, 
andere kerken en organisaties die zich met milieu en 
armoede bezighouden?

Het werd een levendige morgen. Uiteraard kon men niet 
om de crisis heen waarin de kerk momenteel verkeert. 
Maar toen dat eenmaal uitgesproken was kwamen ver-
halen over het vele positieve dat men ziet en hoopt waar 
te maken. De kernpunten van alles wat gezegd is wordt 
naar het bisdom gestuurd en de bisschoppen gebruiken 
dit als inbreng voor de synode in 2023. 

Bij de evaluatie klonken ervaringen als: verrijkend, 
verbindend, inspirerend en hoopgevend. Verschillende 
personen trokken de conclusie dat we vaker zo rond de 
tafel moeten. Iets om mee verder te kunnen.

Geloofsgesprek 
synode smaakt 
naar meer

ColumnColumn

Zalig Pasen!

Christenen worden van oudsher mensen van de 
weg genoemd en tijdens de Veertigdagentijd 
waren we op weg naar Pasen. We hebben in deze 
periode innerlijk afgeteld tot Pasen. We hebben ons 
immers voorbereid door te vasten, te bidden en ons 
extra in te zetten voor onze medemens. Daardoor 
was het aftellen naar Pasen niet zozeer een reken-
som, maar een optelsom van onze gebeden en 
inspanningen. We kunnen Pasen na twee jaar van 
coronamaatregelen eindelijk zonder noemenswaar-
dige beperkingen vieren in onze kerkgebouwen. 
Dat is reden tot grote dankbaarheid. Ik verheug mij 
erop om de vieringen in de Goede Week weer met 
gelovigen te kunnen vieren. 

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan.’ Dat is de vreug-
devolle boodschap van Pasen. Maar wie alleen Pasen 
viert, doet zichzelf tekort. De drie heilige dagen van 
het Paastriduüm vormen een belangrijke laatste stap 
op weg naar Pasen, een stap die we samen kunnen 
zetten. Op Witte Donderdag herdenken we het Laat-
ste Avondmaal en de instelling van de Eucharistie – 
het sacrament dat ons gedurende het jaar één maakt 
met Christus zodat we in Zijn voetsporen kunnen 
gaan. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden, de 
kruisiging en de dood van Christus. Het is belangrijk 
om daar biddend bij stil te staan, bijvoorbeeld door 
de kruisweg te lopen. Op Stille Zaterdag bereiden we 
ons biddend voor op Pasen. 

Paus Benedictus XVI vatte de betekenis van het 
Paastriduüm zo samen: “De indrukwekkende riten 
van Witte Donderdag en Goede Vrijdag, het aan 
gebed rijke stilzwijgen van Stille Zaterdag en de 
feestelijke Paaswake, bieden ons de gelegenheid 
de zin en waarde van onze christelijke roeping te 
verdiepen, zoals die ontspringt uit het paasmyste-
rie, en haar te concretiseren in de trouwe navolging 
van Christus in alle omstandigheden.” 

Wie het Paastriduüm bidt en viert, heeft voor lan-
gere tijd geestelijk voedsel verworven. Die is met 
zijn of haar hart bij de Heer – bij Wie we thuishoren.
Ik wens u een Zalig Pasen!

Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht

In De Gabriël vindt u elke keer 
wisselende columnisten. Deze keer 
kardinaal Eijk, aartsbisschop van 
Utrecht en daarmee opvolger van 
Willibrord. Als aartsbisschop van 
Utrecht is hij tevens de zogenaam-
de metropoliet van de Nederlandse 
kerkprovincie van de Rooms-
Katholieke Kerk.

Syn o d e
2 0 2 1
2 0 2 3

Vo o r  e e n  s y n o d a l e  Ke r k 
c ommun i o  |  p a r t i c i p a t i o  |  m i s s i o
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Kerk en samenleving 

Gelijke kansen dankzij bijdrage 
van de PCI
De Parochiële Caritas Instelling (afgekort PCI) van de parochie H. Gabriël schenkt niet alleen aandacht aan de con-
crete noden en behoeften van personen die het moeilijk hebben, maar ondersteunt ook jaarlijks diverse projecten in 
de regio. Een van die projecten is de VoorleesExpress Montferland.

Kinderen in Nederland blijken nog altijd ongelijke kan-
sen te hebben. Ze hebben niet dezelfde mogelijkheden 
op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even 
slim. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling 
van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Geduren-
de twintig weken komt een vrijwillige voorlezer thuis bij 
een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat 
hierbij om kinderen die moeite hebben met de Neder-
landse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. 
De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het ge-
zin. De ouders krijgen handvaten om het voorlezen zelf 
over te nemen en taal een blijvende plek te geven in het 
dagelijks leven. Want hoe vaak horen we niet dat Neder-
land te weinig leest? Het ene na het andere onderzoek 
toont aan dat kinderen slechter lezen, jongeren te weinig 
en ook het percentage ouders dat voorleest steeds min-
der wordt. Maar hoe vaak horen we ook niet dat lezen 
zo ontzettend belangrijk is voor de taalontwikkeling van 
een kind? Waarom wil dit dan maar niet lukken? 

Sinds 2017 is de VoorleesExpress in Montferland bij 
Welcom ondergebracht en is het een uitstekend middel 
gebleken om het lezen voor veel gezinnen in Montfer-
land (weer) leuk te maken. De methode van de Voorlees-
Express zit goed in elkaar. Er is zowel een digitale als een 
fysieke werkomgeving waarin de voorleesbijeenkomsten 
volledig op de wensen van het gezin afgestemd kunnen 
worden. Deze materialen zien er prachtig uit en passen 
helemaal in deze tijd. Het draait dan ook niet alleen om 
lezen, maar om taal en de taalontwikkeling. Het doen 
van spelletjes, het luisteren naar verhalen, het spelen van 

een toneelstukje of gewoon lekker met elkaar praten. 
Het is daarom ook genieten van de enthousiaste gezin-
nen en de hartverwarmende reacties. Dankzij een fantas-
tische groep voorlezers die met hart en ziel de gezinnen 
ondersteund met taal, heeft de VoorleesExpress al meer 
dan 70 gezinnen op weg kunnen helpen. Want de Voor-
leesExpress is alles behalve alleen een voorleesuurtje. 
Ouders die werken aan een nieuw sociaal netwerk, de 
eerste stap zetten naar hulp voor hun post of financiën, 
het ervaren van de Nederlandse tradities, geënthousias-
meerd worden om de bibliotheek te bezoeken en nog 
zoveel meer! Dat is waar het in Montferland om draait 
en waarom de bijdrage van de PCI ook zo belangrijk is. 
De samenwerking tussen het netwerk, de ouders en de 
scholen zorgen ervoor dat de VoorleesExpress in Mont-
ferland een fantastische gelegenheid biedt om voor 
iedereen in Montferland gelijke kansen te creëren.

Dankzij de bijdrage van 
de PCI is het project ook 
voor de komende twee 
jaar weer geborgd in het 
gebied van de parochie H. 
Gabriël en kunnen nieuwe 
gezinnen zich aanmelden. 
Kunt u de hulp van de 
VoorleesExpress gebrui-
ken of lijkt het u leuk om 
vrijwilliger te worden? Mail 
dan naar montferland@
voorleesexpress.nl.

VoorleesExpress Montferland is meer dan alleen voorlezen
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Nu de ergste coronaperikelen voorbij lijken, kunnen we weer meer activiteiten ontplooien en wordt (opnieuw) 
een beroep gedaan op onze vrijwilligers. 

Vrijer aan het werk
Nu beide pastores een coronabesmetting hebben 
doorgemaakt kunnen ze weer wat vrijer aan het werk. 
Hopelijk heel besmettelijk en positief naar anderen toe, 
behalve met het Covid19-virus.

Bereikbaarheid pastores
Bij alle planningen blijkt dat er steeds meer momenten 
zijn dat het gehele pastorale team, in onze parochie 
betekent dat beide pastores, afwezig is. We proberen 
dat natuurlijk wel zoveel mogelijk te voorkomen. Via de 
wachttelefoon zal altijd een pastor bereikbaar zijn.

Geloofsgesprekken synodaal gesprek
De geloofsgesprekken op de dag van het synodaal 
proces hebben een hele positieve indruk achtergelaten. 

Van uw pastoresVan uw pastores

Van uw bestuur

Voor uw pastores is het bemoedigend te ervaren dat 
er veel leeft onder de parochianen en anderen en dat 
er meer ruimte mag komen om daar met elkaar over te 
spreken. Dat gaan we ook doen.

Jubilea
Jubileummomenten moeten gevierd worden; of op zijn 
minst genoemd. Dit jaar viert pastoor Oortman in mei 
dat hij 12,5 jaren geleden gewijd is. Ook diaken Leon 
Feijen herdenkt in dezelfde maand dat hij 12,5 jaren 
geleden zijn wijding heeft ontvangen. In juni zullen we 
alsnog het door corona uitgestelde 50-jarig priesterju-
bileum van pater Toon te Dorsthorst vieren.

Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

Van uw bestuur

De Gabriël
Augustine van Ree zal binnenkort stoppen als redacteur 
van De Gabriël. Het bestuur is bezig met de invulling van 
de taken die Augustine lange tijd heeft vervuld. Wij zijn op 
zoek naar mensen die de taken van de redacteur zouden 
willen overnemen. Als u affiniteit heeft met het schrijven 
van artikelen en redigeren van binnenkomende teksten, 
dan komen wij graag met u in contact. De  taken kunnen 
evt. ook over meerdere personen worden verdeeld. Het 
zou uiteraard vreselijk jammer zijn als dit medium van 
communicatie verloren zou gaan!  Daarnaast hebben we 
ook behoefte aan mensen die de redactie op een andere 
manier kunnen ondersteunen. Denk daarbij aan het inci-
denteel een stukje schrijven over wat er gaande is in uw 
eigen geloofskern, of het doorgeven van zulke zaken. De 
tekst die binnenkomt wordt geredigeerd en ook daarvoor 
zijn mensen nodig.

Webredactie
We hebben mensen nodig die hulp willen bieden op 
de webredactie. We zoeken iemand die wil helpen de 
mailbox bijhouden en nieuwsberichten plaatsen. Enige 
vaardigheid op de computer is gewenst, maar er wordt 
ondersteuning geboden in het wegwijs worden met het 
systeem. De taken zullen ongeveer een half uur van uw 
tijd in beslag nemen per week.

Heeft u een beetje tijd over voor uw parochie? Neem 
dan contact op met Dorothé Vermeeren (d.vermeeren@
kpnmail.nl) voor meer informatie.

Samen vieren
Zoals u natuurlijk heeft gemerkt, zijn in het dagelijks leven 
de restricties ten aanzien van corona opgeheven en kun-

nen we weer samen vieren in de kerk. Dat betekent dat 
we de vasten, de weg naar Pasen, konden beleven zoals 
vanouds. Gelukkig! Natuurlijk blijven we omzien naar 
elkaar en blijven we alert.

Bijeenkomst Commissie Vrijwilligersbeleid, bestuur en 
secretariaat
Op donderdag 24 maart jongstleden heeft er een ken-
nismakingsbijeenkomst plaatsgevonden tussen de leden 
van de Commissie Vrijwilligersbeleid, de medewerksters 
van het centraal secretariaat en het bestuur. De afgelopen 
twee jaar is een aantal nieuwe bestuursleden begonnen 
die nog niet hadden kennisgemaakt met de Commissie 
Vrijwilligersbeleid. Door de coronamaatregelen was het 
niet mogelijk eerder bij elkaar te komen. Binnenkort zal 
deze bijeenkomst en vervolg krijgen, waarbij we samen 
nadenken over het werven van nieuwe vrijwilligers.

Geloven in de toekomst
Het pastoraal team heeft in de afgelopen tijd een nieuw 
pastoraal beleidsplan opgesteld. Op 19 maart jongstleden 
heeft het bestuur op basis hiervan besproken wat we in 
de (nabije) toekomst nodig hebben voor de realisatie van 
dit beleidsplan.

Bestuurscursus
In april heeft het bestuur deelgenomen aan een bestuurs-
cursus die georganiseerd werd vanuit het Aartsbisdom 
Utrecht. Naast de interessante onderwerpen die werden 
besproken, was het ook een gelegenheid om met bestu-
ren van andere parochies van gedachte te wisselen.

Bestuur parochie H. Gabriël
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Gabriël actueel

Feestelijke Hemelvaartsviering
Bij deze nodigen wij u van harte uit om op Hemelvaarts-
dag, donderdag 26 mei, samen te vieren, elkaar te ont-
moeten en vooral samen parochie te zijn. Dit willen we 
doen op de unieke locatie rondom Kasteel Huis Bergh in 
’s-Heerenberg. Dit samen zijn zal om 10:00 uur beginnen 
met een eucharistieviering. 

Op deze dag staan we ook stil bij het feit dat het op 7 mei 
12,5 jaar geleden is dat pastoor Marc Oortman, door de 
aartsbisschop van Utrecht, W. J. kardinaal Eijk,  tot pries-
ter is gewijd in de Catharijnekathedraal te Utrecht.

Dit jubileum willen wij niet onopgemerkt voorbij laten 

Op Aswoensdag 2 maart ging de website www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bis-
schoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregels zijn zo ver 
versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website 
vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op 
Pasen.

R.K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd: 
Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Website met de oproep Vier Pasen staat 
online bij begin Veertigdagentijd

Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar 
de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina 
enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de 
websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite 
is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te 
zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor 
kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan 
dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-
Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest 
van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de 
periode van voorbereiding bewust te beleven. De 
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van 

gaan. Aansluitend aan de eucharistieviering bent u 
welkom voor de receptie die gehouden zal worden in 
de tuin van de pastorie te ’s-Heerenberg, Hofstraat 4, 
op loopafstand van Kasteel Huis Bergh. De receptie zal 
eindigen om 14:30 uur. 

Van harte nodigen 
wij u uit hierbij aan-
wezig te zijn.

Bestuur en pastoraal 
team parochie  
H. Gabriël

oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. 
Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee 
te doen met het project van de Vastenactie: ‘Wandel 
voor een Ander’ maar ook door de boodschap van 
paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te 
bespreken met anderen. 

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat 
te downloaden en verder helpt de site om de uitzending 
van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals 
het Paasevangelie op RKbijbel.nl. Gedurende de 
Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld 
met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de 
komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: 
Vier Pasen!

Aankondiging:
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Een andere week
De Goede Week

Er zijn iedere communie-voorbereiding weer kinderen 
die vragen waarom de vrijdag waarop Jezus sterft aan 
het kruis, de naam “Goede Vrijdag” heeft gekregen. In het 
verlengde daarvan zou de vraag kunnen worden gesteld: 
waarom heet deze week “Goede Week”. Ik ben geen 
neerlandicus, maar ooit heb ik de verklaring gehoord dat 
lang geleden werd gezegd dat dit Gods Week was en de 
Vrijdag die aan God gewijd was. Oudnederlands: “Godes 
Week en Godes Vrijdag”. Zeg het maar eens een paar keer 
snel achter elkaar en je komt op Goede Week en Goede 
Vrijdag terecht.

Het is geen normale week. De sfeer is anders. De liturgie 
van die dagen gaat van enorme blijdschap naar grote 
droefheid, van gemakkelijk te begrijpen zaken tot zaken 
die zo vol mysterie zijn dat de diepe betekenis nog 
steeds onderwerp van studie, bezinning en gesprek 
is. Want een intocht in Jeruzalem (Palmzondag) is nog 
gemakkelijk te begrijpen. Kijk naar Olympiërs of andere 
sporters die na het behalen van grote successen, met 
veel bombarie worden ingehaald. Jezus is voor velen 
een held en wie haalt nu niet met veel vreugde een held 
binnen? 

Witte Donderdag
Moeilijker wordt het al op Witte Donderdag. Een maaltijd, 
dat is voor ons allemaal dagelijkse kost en gezamenlijk 
met anderen, het liefst met vrienden en familie aan tafel 
zitten: graag! Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. 
Maar wat er tijdens de feestelijke maaltijd ook gebeurd, 
dat is vol mysterie. Het brood dat genomen wordt en 
de wijn die rondgaat: “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn 
Bloed. Gebroken en gedeeld voor jullie. Doe dit tot 
Mijn gedachtenis.” Zijn Lichaam, Zijn Bloed, voor mij? 
Waarom? Iedere Witte Donderdag denken we over die 
vraag na, sterker nog: telkens als de Eucharistie wordt 
gevierd, blijft dit een vraag die ons bezig houdt.

Goede Vrijdag
En dan Goede Vrijdag. Vele mensen sluiten hun ogen als 
ze op TV mensen zien die gemarteld zijn en van iedere 
menselijkheid zijn beroofd. Goede Vrijdag confronteert 
ons met het gruwelijke lijden van Jezus en de dood die 
daarop volgde. Hij onderging de straf die voorbehouden 
was aan de grootste criminelen van de Romeinse tijd. En 
ook hier komt de vraag naar boven: waarom? Waarom 
moest die goede Mens lijden en sterven. Het antwoord 
daarop horen we soms liever niet. Hij leed en stierf voor 
ons; voor u, voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Een dag 
om stil te zijn, een dag om te beseffen dat wij leven door 
Hem die stierf aan het kruis van Golgotha.

De Verrijzenis
En dan volgt het onbegrijpelijke. Dat wat ons menselijke 
verstand te boven gaat: de Verrijzenis. Op de eerste dag 
van de week, ontdekt Maria Magdalena het lege graf en 
zij realiseert zich dat de Heer is opgestaan. Opstaan uit 
de doden. Dat heeft niets met menselijke begrijpen te 
maken, maar met goddelijk handelen. Pasen is het feest 
van het nieuwe, van dat wat ons menselijk begrijpen 
overstijgt en wat alles te maken heeft met het geloof in 
God voor wie niets onmogelijk is. Dat heeft Hij laten zien 
door Zijn Zoon te doen verrijzen. De dood heeft niet het 
laatste woord, ook voor ons ons niet, maar het laatste 
woord is aan Hem, Hij die Liefde is.

Samen met u hopen wij deze komende Goede Week 
te vieren en te beleven. Voor het eerst sinds twee 
jaar zonder enige restricties. Wees welkom en ben 
uitgenodigd om een week te bezinnen en te vieren. Het 
is een andere week, een Goede, een Stille, een Heilige 
Week.

Namens het pastoraal team,
Pastoor Marc Oortman

Gabriël actueel

Het is een week met een bijzondere karakter. In sommige talen wordt het de Heilige Week genoemd, in het 
Nederlands: de Goede Week. De week waarin wij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus gedenken en daarbij ook 
Zijn intocht in Jeruzalem en de viering van het Laatste Avondmaal. Een Goede Week.

Aankondiging:
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 St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk St. Oswalduskerk Mariakerk St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek  
 
Dinsdag 12 april    

Donderdag 14 april
Witte donderdag

 
Vrijdag 15 april
Goede vrijdag

Zaterdag 16 april Zaterdag 20:30 uur Zaterdag 20:30 uur   
Paaszaterdag Eucharistieviering Eucharistieviering  
 H. Hendriksen en B. Aarsen en L. Feijn  
 T. Reuling Cantare per Dio  
 Pancratiuskoor   

Zondag 17 april   Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 
1e Paasdag   Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
   M. Oortman en  B. Aarsen en  H. Hendriksen en 
   G. Hendriksen  L. Feijen T. Reuling
   Oswalduskoor Latijns- Martinuskoor
    Gregoriaanskoor Beek/Loerbeek

Maandag 18 april
2e Paasdag

 
Zaterdag 23 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur 
Zondag 24 april  Eucharistieviering Communieviering Eucharistieviering 
  M. Oortman T. Reuling M. Oortman 
  Cantare per Dio Oswalduskoor Antonius van  
    Paduakoor 

Zaterdag 30 april en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag 1 mei Eucharistieviering   Eucharistieviering Eucharistieviering
 B. Aarsen en T. Reuling   M. Oortman M. Oortman
 Antonius van   Dameskoor Martinus  Martinuskoor
 Paduakoor    Beek/Loerbeek
     Zondag 17:00 uur
     Vesperviering 
     Afsluiting Maria-
     pelgrimage
     M. Oortman

Vrijdag 6 mei 

 

Zaterdag 7 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur 
zondag 8 mei  Mariaviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
  G. Hendriksen  H. Hendriksen M. Oortman    
  Cantare per Dio Oswalduskoor One More Voice 

Zaterdag 14 en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag 15 mei  Mariaviering   Eucharistieviering Eucharistieviering
 T. Reuling    Jubileumviering B. Aarsen en T. Reuling
  Pancratiuskoor   Schutterij St. Isidorus Middenkoor
    M. Oortman Nieuw Wehl
    Latijns-
    Gregoriaanskoor

Zaterdag 21 en  Zaterdag 19:00 uur  Zondag 09:30 uur 
zondag  mei  Eucharistieviering  Eerste heilige 
  M. Oortman  communie  
  Cantare per Dio  Eucharistieviering 
    M. Oortman en  
    T. Reuling

    Zondag 11:30 uur   
    Eerste heilige
    communie
    Eucharistieviering 
    M. Oortman en  
    T. Reuling

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen 

                  Dinsdag 19:00 uur 
Boeteviering 
M. Oortman
Samenzang

                  

Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en L. Feijen
Martinuskoor  
Beek/Loerbeek

Vrijdag 15:00 uur 
Kruisweg 
M. Oortman 
Dameskoor Martinus

Vrijdag 19:00 uur 
Avondplechtigheden
M. Oortman
Different Generations

Vrijdag 15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en
T. Reuling
Dameskoor Martinus 

Donderdag 19:00 uur 
Eucharistieviering 
M. Oortman en 
G. Hendriksen
Oswalduskoor  

Geen viering i.v.m. 
Passie in Montferland

Geen viering i.v.m. 
Passie in Montferland

                               Geen viering i.v.m. 
Passie in Montferland

                          Zaterdag 19:00 uur 
Vuur-Water-Licht-
viering EHC
Gebedsviering
M. Oortman en
T. Reuling
Kinderkoor SamSam

Zaterdag 20:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
G. Hendriksen
Antonius van 
Paduakoor

                  

                  Maandag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Middenkoor
Nieuw Wehl

Maandag 09:30 uur
Eucharistieviering
G. Zweers
One More Voice

Maandag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

             Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
T. Reuling
Dameskoor 
Martinus
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Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag

Zaterdag 28 en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur 
zondag 29 mei Eucharistieviering   Eucharistieviering
 M. Oortman   M. Oortman
 Different Generations   Con Spirito
    (Dinxperlo)

Vrijdag 3 juni

Zaterdag 4 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur
zondg 5 juni  Eucharistieviering Eucharistieviering Heilig vormsel
1e Pinksterdag  M. Oortman H. Hendriksen en Eucharistieviering
  Different Generations L. Feijen M. Oortman
   Weerklank Antonius van
    Paduakoor

Maandag 6 juni 
2e Pinksterdag

 
Zaterdag 11 en Zaterdag 19:00 uur
zondag 12 juni Eucharistieviering
 M. Oortman
 Pancratiuskoor

    
    Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
    Eucharistieviering Eucharistieviering  
    M. Oortman Pinksterbier
    Latijns- M. Oortman
    Gregoriaanskoor Martinuskoor
     Beek/Loerbeek

                  Hemelvaartsviering
10:00 uur  -  Eucharistieviering  -  Pastoraal team  -  Gabriëlkoor

Binnentuin Kasteel Huis Bergh - ‘s-Heerenberg

                               Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
L.Feijen
Dameskoor 
Martinus

                  Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

                  Maandag 11:00 uur
Eucharistieviering
Jubileum pater 
Toon te Dorsthorst
M. Oortman, B. Aarsen 
en G. Zweers
Cantare per Dio

Maandag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

                               Zaterdag 10:30 uur
Eucharistieviering
Schuttersfeest
M. Oortman en 
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Stokkum
Zondag 11:00 uur
Woord-
communieviering
St. Oswaldusgilde
G. Hendriksen

 St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk St. Oswalduskerk Mariakerk St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek  
 

Vrijwilligers

De vrijwilliger: gaven en talenten delen
Werken ten dienste van anderen

We zitten alweer in de lente, voorjaarsbloemen bloeien, 
struiken en bomen lopen weer uit. Het jonge frisse groen, 
nieuw leven. We laten een periode achter ons van je 
niet volledig kunnen inzetten als vrijwilliger en elkaar 
ontmoeten. Van keuzes maken en loslaten. Een aantal 
vrijwilligers hebben in de afgelopen twee jaar de keus 
gemaakt om te stoppen als vrijwilliger binnen de parochie 
H. Gabriël. Het zij dat men een bepaalde leeftijd heeft 
bereikt en vond dat het goed is geweest, het zij dat men 
lichamelijke klachten begon te ondervinden. Ook zijn 
ons de afgelopen twee jaar vrijwilligers ontvallen. En toch 
hebben we ook nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen 
binnen verschillende werkgroepen. Binnen de werkgroep 
acolieten in Didam zijn twee mannen begonnen die 
assisteren bij uitvaartvieringen en huwelijken. Dat zijn 
Albert Wenting en Hans Wienholst. Vanuit de commissie 
vrijwilligersbeleid wensen we hen alle goeds bij het 
verrichten van hun taak binnen de parochie. 

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 corona regels opgeheven zijn en weer veel 
mogelijk is, koren weer voltallig mogen zingen, willen 
we natuurlijk alles zo snel mogelijk oppakken. We 
kunnen niet alles tegelijk en willen er ook voor waken 
dat vrijwilligers door bijeenkomsten niet overladen 
worden. Want we willen natuurlijk veel inhalen. Wat hoge 
prioriteit heeft zijn de vrijwilligersfeesten, deze zullen 
voor de zomer niet zo snel opgezet kunnen worden. 
Mede doordat er de komende periode overal van alles te 
doen is. Deze staan gepland voor het 3e kwartaal dit jaar. 
We komen daar nog op terug in één van de volgende 
uitgaves van De Gabriël. 

Wij gaan ons best doen om eenieder weer te kunnen 
ontmoeten, dat vrijwilligers weer zichtbaar worden 
binnen onze parochie.

Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken 
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Gabriël actueel

In deze maand mei komen we weer samen om met Maria ons geloof te vieren. We zouden het haast vergeten de laat-
ste jaren. Maar gelukkig kan en mag het weer. Geloven doe je niet op je eentje, je hebt elkaar nodig. 

Met Maria de weg van geloven gaan, durf je?

Bij de verhalen die ik van Maria lees nemen andere  
personen een belangrijke plaats in. Juist in de 
ontmoeting met anderen wordt het leven van alledag 
en het geloof in de kracht en aandacht van God voor 
de mens gedeeld. Natuurlijk (zo denk ik) zal Maria na de 
boodschap van de engel, die boodschap en de gevolgen 
daarvan met haar directe naasten hebben gedeeld. Iets 
daarvan lezen we bij voorbeeld over Jozef.
      
Op familiebezoek bij Elisabeth delen Maria en haar nicht 
het geloof en vertrouwen. Bij de crisis die op de bruiloft 
heerst waar ze samen met de leerlingen is, wordt door 
haar vertrouwen in Jezus die crisis opgelost. De weg die 
Maria aflegt gaat zij niet alleen. Andere mensen heeft 
zij nodig om te laten zien dat je geloven niet alleen 
doet. Juist de andere mensen inspireren haar die weg te 
blijven gaan.
       
Hoe gaat het met ons geloof? Doen we het samen en 
zoeken we gezelschap om heet geloof en vertrouwen 
met elkaar te delen? Of geloven we het wel en is ons 
geloof zover verdampt dat het iets van vroeger is? Toch 

merk ik dat er mensen in mijn omgeving zijn die best 
eens van gedachten willen wisselen over God, geloof en 
vertrouwen. Ja, ik moet er geduld voor hebben en mijn 
gedachten niet op willen leggen aan een ander. Ik wil er 
over praten en aan het denken gezet worden. Het is als 
bij die oude vijgenboom. Spit de grond eromheen om en 
geef mest, wie weet wat er van komt? 
       
De weg van Maria gaan is een uitdaging, durf je…? Ik 
wel, gaat u met mij mee en wie weet waar we uitkomen.

Deze meimaand zijn we op zaterdagavond bij elkaar in:
       7  mei  in Wehl
       14 mei in s’-Heerenberg  
       21 mei Zeddam
       28 mei Beek 

De vieringen beginnen om 19:00 uur.
       
Voor aanvang willen we Maria een bloemenhulde 
brengen. Wilt u er een onverpakte bloem voor 
meebrengen?

Uw intenties zijn natuurlijk welkom, wilt u een intentie 
opschrijven die NIET voorgelezen wordt, schrijf dan 
die op een briefje dat u deponeert in het schatkistje 
dat achter in de kerk staat. In september nemen we die 
intenties mee naar Lourdes om ze in de grot achter te 
laten.
       
Hopelijk wilt u deze meimaand met ons de weg met 
Maria gaan. Welkom

Pastor Ben Aarsen namens de werkgroep Mariavieringen:
Josephien, Thekla, Carla en Ans
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Pelgrimage

We gaan weer naar Lourdes

In september naar Banneux

Van 17 september tot en met 22 september 2022 hopen we weer met onze parochie H. Gabriël op bedevaart te gaan 
naar Lourdes. Twee jaar lang hebben we moeten wachten en nu het zover is zien we er naar uit. Denkt u na over een 
bedevaart naar Lourdes of heeft u al besloten om mee te gaan en wilt u graag nadere informatie, dan kunt u contact 
opnemen met iemand van pastoresteam of met Riet Visser en Wilma Beursken Lourdeswerkgroep, bereikbaar via het 
secretariaat van de parochie (0316 -221 021).  

Lourdeswerkgroep parochie H. Gabriël

Door alle onzekerheden en maatregelen, samenhangend met de coronapande-
mie, is de voorjaarsbedevaart naar Banneux komen te vervallen. Deze zou eind 
mei plaatsvinden. De verwachting is dat de geplande bedevaart in september 
wel gewoon doorgaat. Alle voorbereidingen worden opgestart om van 2 tot en 
met 6 september naar Maria in Banneux te gaan. U bent dan ook weer van harte 
uitgenodigd om mee te gaan. Contactgegevens zijn te vinden op de website van 
de parochie.

Onze Lourdes-ervaring
Wij zijn in september 2018 met de parochie H. Gabriël 
naar Lourdes geweest. Wij hadden gekozen voor de 
vliegreis.
Op de dag van vertrek,  vroeg in de morgen vanaf 
de Mariakerk in Didam,  werden we door velen 
uitgezwaaid. Na een vlotte reis, bus, vliegtuig, bus 
kwamen we in het hotel.

We hebben een fijne tijd gehad. Veel prachtige 
vieringen, sommige erg massaal maar wel 
indrukwekkend. Vooral de avondprocessie, maar ook 
vieringen met onze eigen groep zomaar in de open 
lucht. Pastor Ben Aarsen ging ons voor op een warme 

en persoonlijke wijze, 
vooral die  kleine 
vieringen samen 
hebben indruk op 
ons gemaakt door 
de intieme sfeer. Het 
doet je toch ook wat 
als je zoveel gelovigen 
samen ziet overal 
vandaan in alle talen.                                 

We hadden een 
fijne groep. Na de 
vieringen zochten 
we gezamenlijk een 
terrasje op dat ook 
de onderlinge sfeer erg bevorderde. Iedereen was erg 
behulpzaam, vooral ook onze begeleiders, de families 
Visser en Beursken.  De organisatie klopte als een bus. 
Een prima hotel in de buurt van de basiliek en een 
goede verzorging. Ook een goede verhouding tussen 
het geestelijke- en het ontspanningsdeel.

Wij hadden Lourdes al eens eerder als toerist bezocht, 
maar deze reis heeft een veel diepere indruk bij ons 
achtergelaten, is niet te vergelijken. Weer een mooie 
ervaring rijker.
                                                                                                                      
Noud en Ria Klerk
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Mariakapelletjes in de parochie H. Gabriël

We hebben twee corona-jaren achter ons liggen. Twee jaren waarin het bezoeken van de bekende Maria-oorden 
niet mogelijk was. Bedevaarten naar Kevelaer, Banneux en Lourdes werden geannuleerd. Met veel pijn in het 
hart, want Maria nodigt continu pelgrims uit om te komen. En dat trekt aan mensen. Wat kunnen we wel doen? 
Op veel plaatsen ontstonden kleine pelgrimstochten. Mini-pelgrimages. Eenvoudig en dichtbij. En ook naar Maria 
toe. Veel mooie kapellen en beelden in de directe omgeving werden ontdekt en herontdekt. Daarom deze mini-
pelgrimage in onze parochie H. Gabriël. Elke geloofskern heeft met Maria wat te bieden. We gaan bij haar langs 
op de fiets, al kan het ook met de auto of te voet. Dit jaar het westelijk deel, volgend jaar het oostelijk deel van 
onze parochie. Uw pastores wensen u een goede pelgrimsreis! Ave Maria! 

Mariakapel Didam
Al voor de Tweede Wereldoorlog bestonden er in de kring 
De Liemers van de Jonge Boeren Bond, plannen tot het 
oprichten van een veldkapel gewijd aan Maria. Na de 
oorlog doken er opnieuw voorstellen op in de Didamse 
afdeling van de Jonge Boeren tot het bouwen van een 
kapel. Het gemeentebestuur verleende medewerking 
door het plantsoen aan de Zevenaarseweg (heden 
Tatelaarweg) gratis ter beschikking te stellen, mits het 
bouwwerk architectonisch verantwoord zou zijn. Op 24 
mei 1947, Tweede Pinksterdag, werd de kapel officieel 
namens de Jonge Boeren overgedragen aan katholiek 
Didam. Aan de overdracht ging een plechtig Lof in 
de Sint Martinuskerk vooraf. Pastoor Janssen duidde 
in zijn predicatie erop, dat de bouw was geschied uit 
dankbaarheid voor de in de oorlog genoten bescherming. 
Hij hoopte, dat de kapel een centrum van blijvende 

Mariaverering zou blijven met minstens één keer per jaar 
een grote Mariahulde.  Jarenlang werd door de Jonge 
Boeren op de feestdag van Maria ten Hemelopneming 
(15 augustus) een processie naar de kapel georganiseerd. 
Begin jaren zeventig is het Mariabeeld vernieuwd, en 
werd het kapelletje  gerestaureerd. Tot op heden wordt 
er op deze datum een Mariaviering gehouden waarvoor 
veel belangstelling bestaat.  

Mariakapel Loil
De Loilse gemeenschap beijverde zich kort na de Tweede 
Wereldoorlog, net als de Didamse gemeenschap, voor 
de totstandkoming van een Mariakapel. Pastoor Bauland 
had tijdens de oorlog op de preekstoel beloofd aan 
Maria ”haar ter ere een kapel te zullen bouwen, als onze 
haar toegewijde parochie gespaard zou blijven voor grote 
rampen’’. De eerste gelden voor de Mariakapel kwamen 
reeds binnen. Maar op 7 april 1945 sloeg het noodlot 
toe. Door een geweldige ontploffing veranderden de 
Loilse meisjesschool en het klooster in een puinhoop. 
De pastoor, die langs de puinhopen wandelde, zei bij 
zichzelf: ‘’Maria, Gij hebt de kapel niet verdiend”. Daarom 
stelde hij de volgende dag op de preekstoel voor de reeds 
bijeengebrachte gelden te gebruiken voor het herstel van 
school en klooster. Het geld was echter gegeven voor de 
Mariakapel en daarom wensten de parochianen, dat er 
toch een kapel gebouwd zou worden, uit dankbaarheid 
dat Maria hen persoonlijk gespaard had. Op zondag 26 
oktober 1947, feestdag van Christus Koning, vond de 
inzegening plaats. De kapel werd toegewijd aan Maria, 
Koningin van de Vrede. Loil stak de vlaggen uit en er werd 
opgeroepen te bidden tot Maria om de jongens te sparen 
in Indië. 

Als gevolg van gebrekkig onderhoud raakte de kapel 
en het park in ernstig verval. In 1973 werd het besluit 
genomen om de kapel af te breken. Loil had vanaf dat 
moment geen Mariakapel meer en dat maakte veel 
emoties los in de Loilse gemeenschap.
Eind jaren negentig kwam het parochiebestuur, nadat de 
nieuwe begraafplaats was ingewijd, met het idee om de 
heilige maagd Maria daar weer in een kapel te plaatsen. 
Ondanks kritische geluiden bleef het idee bestaan en 
na een forse donatie van een Mariavereerster kon het 
startsein worden gegeven. Veel vakmensen klaarden er 
op vrijwillige basis de bouwklus. Op zondag 20 augustus 
2000 is de nieuwe Mariakapel feestelijk ingewijd.

Een blik op...
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Mariakapel Nieuw Wehl
De kapel ligt aan de Nieuw Wehlseweg tegenover 
de voormalige pastorie. Rondom de kapel ligt een 
plantsoen. Het kapelletje is omstreeks 1950 opgetrokken. 
In de kapel bevindt zich tegen de achterwand een altaar 
van hardsteen dat steunt op twee korte gemetselde 
ronde zuilen. Op de voorzijde van het altaar staat de 
tekst ‘Moeder van de vrede.’ 

De kapel met plantsoen vormt voor Wehl in het 
algemeen, en Nieuw Wehl in het bijzonder, een goed 
voorbeeld van een eenvoudige kapel uit de jaren 
van de wederopbouw in een sobere neo-romaanse 
stijl. De kapel is gaaf bewaard. De kapel speelt een 
beeldbepalende rol en is een goed voorbeeld van de 
Rooms-Katholieke cultuur in Nieuw Wehl rond 1950. Als 
zodanig is het een getuige van de geschiedenis van het 
geestelijk leven ter plaatse. Meer specifiek is de kapel 
een getuige van de Mariadevotie die in de 19de en 20ste 
eeuw een hoge vlucht nam.

Nog steeds vindt hier jaarlijks de processie plaats.

sommige Wehlenaren het initiatief om het kapelletje van 
de ondergang te redden. Door het te verplaatsen en te 
laten restaureren zou het bewaard kunnen blijven voor 
het nageslacht. 

Op initiatief en door inzet van de Oudheidkundige 
Vereniging Wehl, van veel vrijwilligers en van de 
toenmalige gemeente Wehl, is het gebouwtje in 1988 
‘verhuisd’ naar de Wilhelminastraat bij het zorgcentrum 
Oldershove.

In de kapel staat een kleurrijk Madonnabeeld van de 
gekroonde Maria die het Christuskind op haar linkerarm 
draagt. In 2006 is de omgeving van het in oude glorie 
herstelde kapelletje opgeknapt en kan iedereen er weer 
terecht.

Mariakapel Nieuw-Dijk
Het initiatief tot het bouwen van een kapel ging uit van 
het bestuur van de Oranjevereniging, omdat 1954 was 
uitgeroepen tot Mariajaar. De kapel is gebouwd in een 
hoek van de voormalige pastorietuin. Het ontwerp van 
de kapel was in handen van Ir. Th. J. van Gendt (broer 
van de pastoor) en werd uitgevoerd door de metselaars 
Jansen in dienst van de plaatselijke aannemer Jan 
Egging. Pastoor Van Gendt zorgde voor de aanschaf 
van een Mariabeeld en glazenier Frans Balendong uit 
Haarlem leverde twee gebrandschilderde raampjes. 
Op zondag 12 december 1954, na de Hoogmis, trokken 
velen in processie naar de kapel onder het zingen van ‘U 
o Koningin’. 

Nieuw-Dijk nam na de Tweede Wereldoorlog jaarlijks 
deel aan de dodenherdenking in Didam. Na de bouw 
van de Mariakapel gebeurde dat vanaf 1955 jaarlijks met 

Mariakapel Wehl
Het kapelletje is  op 15 november 1939 is ingezegend 
door pastoor Holtslag. Dit veldkapelletje was 
een geschenk van de broeder overste van het St. 
Martinusklooster en stond oorspronkelijk aan het 
voetpad ‘Het gangetje’ achter het St. Martinusklooster. 
Wehl was de tweede plaats in De Liemers dat een 
bidkapelletje kreeg. Halfweg de vijftiger jaren werd 
dit gangetje afgesloten en mede daardoor raakte het 
kapelletje geleidelijk aan in de vergetelheid.

Toen echter de gemeente Wehl in de tweede helft van 
de tachtiger jaren het Martinusklooster aankocht, namen 
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een Stille Tocht in Nieuw-Dijk. De deelnemers liepen 
vanaf Gradus Smits naar de kapel voor een hulde en 
vervolgens naar de kerk voor een herdenkingsdienst. 
Bij de bouwplannen van de kapel was inbegrepen het 
aanbrengen van een gedenkteken met de namen van 
de oorlogsslachtoffers in de parochie. Op 4 mei 1960 
werden twee gedenkplaten van de slachtoffers uit 
Nieuw-Dijk in de Mariakapel onthuld. Boven de twee 
gedenkplaten werd ook een plaat aangebracht met de 
tekst ‘Zij die voor het vaderland hun leven gaven’. 
Sinds 2021 is het Mariabeeld vervangen door het 
Mariabeeld uit de kerk van Nieuw Wehl.

Mariakapel Beek
De Mariakapel van Beek en Loerbeek bevindt zich aan de 
Zuider Markweg. 
Dit kapelletje werd op 15 augustus 1946 (Maria 
Tenhemelopneming) ingewijd door pastoor Hendrix. Het 
werd opgericht door de afdeling Jonge Boeren Beek uit 
dankbaarheid voor het behoud van de Beekse parochie 
in de Tweede Wereldoorlog.

In de oorlog hadden verenigingen hun kas moeten 
afstaan aan de Duitse bezetter, maar de Jonge Boeren 
hadden toen een deel achtergehouden. Met dat geld 
konden zij de bouw gedeeltelijk betalen. Om het 
resterende bedrag bij elkaar te krijgen, hebben zij 
toneelstukken opgevoerd.
De Mariakapel werd gebouwd op een stuk grond dat 
Beekenaar Leuverink hiervoor beschikbaar stelde. Net 
als de Jonge Boeren deed hij dit uit dankbaarheid dat 
hij de oorlog overleefd had. Het grondstuk was echter 
zo drassig, dat er eerst ruim honderd karrenvrachten 
zand op moesten worden gestort alvorens de bouw kon 
beginnen. Kenmerkend zijn het zadeldak, de tuitgevels 
en de rondboog. 

Minipelgrimage

Fietst u mee? 
Op zondag 1 mei 2022 kunt u een tocht fietsen langs verschillende Mariakapelle-
tjes in onze parochie H. Gabriël. De fietstocht start vanaf de Martinuskerk in Beek 
waar u een routebeschrijving op kunt halen. U kunt starten tussen 13:00 uur en 
13:30 uur. 

De route voert van Beek via Kilder, Wehl, Nieuw Wehl, Loil,  Didam en Nieuw-Dijk 
weer terug naar Beek. Bij terugkomst in Beek wordt u ontvangen met een kop 
soep en een broodje en kunt u gezellig napraten over de fietstocht. De dag wordt 
om 17:00 uur afgesloten met een Mariaviering met samenzang in de Martinuskerk 
in Beek. 

Wilt u meefietsten? Laat het ons weten via minipelgrimage@parochiegabriel.nl of 
telefonisch bij Riet Visser (06 – 537 69 840) of Mimi Hendriksen (06 – 133 17 696). 
Opgaves ontvangen we graag vóór 25 april aanstaande.  

Fietstocht langs Mariakapelletjes 

Op de dag van de inwijding werden er ook een processie 
en een lof gehouden. Sindsdien zijn er incidenteel tijdens 
Mariavieringen nog wel processies naar deze kapel. De 
laatste keer was in mei 2005 ter gelegenheid van de her-
inzegening van de kapel.
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Eerste heilige communie 2022

Fantastisch vormselkamp in Beek

 De voorbereiding van de eerste communicanten is volop 
bezig. We zetten met elkaar samen mooie stappen op 
weg naar zondag 22 mei. 

Het is een enthousiaste groep jongens en meiden (30 
uit diverse plaatsen in onze parochie) die inmiddels al 
hun eigen voorbeden heeft gemaakt voor de viering. 
Op zaterdagmiddag 19 maart hebben we een rondje 
kerk gedaan in ‘s-Heerenberg. De kinderen zijn daar met 
verschillende vrijwilligers in gesprek gegaan en hebben 
de glas in lood ramen, de kruiswegstaties, het altaar en 
het doopvont beter bekeken. Ze zijn zelfs boven bij het 
orgel geweest en hebben ontdekt dat het evangelie niet 
alleen in de bijbel, maar ook in het plafond in deze kerk 
te vinden is. Ook kinderen kunnen helpen in de kerk, 
ze maakten kennis met de misdienaars en hun taken 

Corona zorgde ervoor dat het vormselkamp in januari 
niet door kon gaan. Maar begin maart kwamen de 
vormelingen wel samen in de groepsaccommodatie 
Wolkenland. In ons eigen Beek. Op 78 meter boven de 
zeespiegel. Voor bijna iedereen toch een plek waar ze nog 
nooit geweest waren.

Een weekend wat nog een beetje aftastend begon, maar 
door de activiteiten en de spelletjes als snel uitmondde 
in een enthousiast en gezellig groepsgebeuren. Serieuze 
studiemomenten werden afgewisseld met het maken 
van gebedssnoeren, het opmaken van een eigen 
vormselkaars of het doen van een gezamenlijk spel. Vaak 
met ‘passie’ of anders heel ‘fanatieieieiek’. De filmavond 
werd in slaapzakken doorgebracht.

Aan het praten kwam bijna geen eind, zelfs op de 
slaapzalen niet. En ’s morgens werd je al vroeg weer 
gewekt door kloppende spechten. Op zondag nam de 
groep deel aan de familieviering in Didam, waarbij de 
vormelingen de voorbede verzorgden. Bij de evaluatie 

en leerden dat er ook een kinderkoor in de parochie H. 
Gabriël is. 

Voor de ouders was er informatie over hoe het kerk zijn 
ook in praktische zin vorm te geven en welke vrijwilliger-
staken er allemaal zijn om onze parochie een levende 
parochie te laten zijn. Het was een gezellige en zinvolle 
middag, dankzij de hulp van vele vrijwilligers. 

Op zondag 10 april is er door pastoor Marc met de 
communicanten en hun ouders een Pesachmaaltijd 
gehouden. Lang waren we benieuwd hoe dit zou zijn en 
verheugden we ons op deze middag en bereiden ons 
steeds meer voor op 22 mei! 

Groet Edith en Carmen (werkgroep EHC)

klonk het als uit één mond: we willen nóg een keer een 
vormselkamp!

Dank aan Floris en Ilona Bloemendal van Wolkenland en 
Alexandra en Josine voor de ‘moederlijke’ ondersteuning.

Op de foto poseren de vormelingen in het theater, dat 
zich bij Wolkenland bevindt. Vooraan staan Robin en Levy. 
Daarachter van links naar rechts: Eliza, Tessa, Judit, Lieke 
en Shannen.

Kind en liturgie
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Bezoek aan abdij van Tilburg
Op zaterdag 18 juni brengt Impulz een bezoek aan de abdij van Tilburg, met 
onder meer een rondleiding door de brouwerij, met bierproeverij. Houd de 
datum alvast vrij in je agenda. Meer informatie volgt!

Groetjes,
Impulz

Gebed

God,
Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraine,
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.

God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.

Amen.

Jongerengroep Impulz 

Eerstvolgende activiteit Impulz 

Gabriël actueel

24         De Gabriël  •   Nr. 2 - 2022



Goede Vrijdag
Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het kruis. Hij wordt begraven in een 
graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf
bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus. 
Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

        Kruisweg voor kinderen: Met korte overweging, gebed, en zang.

Jezus is gestorven en verrezen! Alleluia!

Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs 28, 1-10

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat 

gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de 

hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van 

angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: “Jullie 

hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God 

heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden 

vertellen.” O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten 

ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan!

Hij zegt: “Ik groet jullie.” De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de 

grond en houden zijn voeten vast. “Jullie

hoeven niet bang te zijn,” zegt Jezus, 

“Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen 

mijn leerlingen. Zij moeten er ook 

naar toe gaan. Daar zullen ze 

me zien.” 

 
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
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Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft!
En ze hebben Hem zelf gezien.
Al het verdriet van de laatste dagen 
is voorbij.

God is sterker dan de dood. Wat 
een geweldig feest.

Licht van Christus
schijn in mijn leven, 

zodat ik U altijd navolg. 
 

Vuur van Christus 
verwarm mijn hart 

zodat ik alle mensen liefheb. 
 

Vlam van liefde 
geef mij kracht 

zodat ik steeds doe 
wat God van mij vraagt.

 
Amen

 

De steen is 
weg

 
 

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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De Heer is

waarlijk verrezen,

 
Zalig Pasen!

Alleluia!
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Familieberichten

Gedoopt

20 februari  Tess Tilma

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.  

Beek
9 januari Riet Putman-Balduk   93 jaar
8 maart  Dinie Veldkamp-Jansen   85 jaar
13 maart     Antoon Tomassen    83 jaar

Braamt
9 januari  Mientje Peters-Kinnaer  71 jaar

Didam
12 januari Theo Sanders   80 jaar
21 januari     Annie van Wessel-Jansen   84 jaar
22 januari     Jo Vierwind   83 jaar
1 februari     Ali Landa-Jansen   87 jaar         
4 februari     Jan Wenting    86 jaar
12 februari   Jan Vierwind   84 jaar
28 februari   Theed Geurts   90 jaar 
18 maart Trees ter Voert-ten Haaf 81 jaar        

’s-Heerenberg
6 januari Harrie Hermsen 83 jaar

Overleden

15 januari Helmy Litjes-Jansen 64 jaar
15 januari Johan Wennekes 88 jaar

Kilder
5 februari   Theo Cornelissen 62 jaar

Nieuw Wehl
27 januari Bennie Smits 74 jaar
28 januari Joep Kraaijvanger 89 jaar

Stokkum
5 februari      Wilma Seegers-Kuster            61 jaar
5 februari     Hend Lensing                           95 jaar
15 februari     Tonnie Geurts-Geurts             85 jaar

Wehl
27 januari Thea Nas-Elbers 84 jaar
27 januari Everhardus Jansen 89 jaar 
10 februari Bennie Schennink 86 jaar
6 maart Annie Steenbreker-Hendriksen 85 jaar
8 maart Riek Haentjes-Lucassen 95 jaar

Zeddam
25 januari  Dinie Bekker-Jansen  93 jaar
8 maart Aleida Huntink  83 jaar

26         De Gabriël  •   Nr. 2 - 2022



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 16 april tot en met vrijdag 17 
juni  hun verjaardag hopen te vieren:

’s-Heerenberg

W. Eskens - 92
J. Wissink-te Booij - 91
H. Masselink - 90
G. Wennekes- te Boekhorst - 90 
H. Masselink - 90
J. Migchelbrink - 90
L. Marissink - 90
M. Engelbarts-Arendsen - 89
M. Migchelbrink-Jansen - 89
H. Giezenaar-Menting- 89
A. Jeunink-Heupink - 88
G. Kemperman-ten Haaf - 88
J. Lörx - 88
L. Pel-Bolhuis - 88
M. Venhoeven-Metze -87
G. Te Winkel - 87
J. Weijenbarg-Wassing - 86
C. Boerboom-Jansen - 86
J. Angenent - 86 
P. Gort - 85
L. Sturrus - 85
A. Vink - 85 
B. Giezenaar - 85
J. Thomassen - 84
J. van Hal - 84
W. Keurentjes - 84
G. Varwyk - 84
J. Rozijn-Zenhorst - 84
T. Smeenk - 84
A. Smeenk-Ebbing - 84
A. Bonnes-Neijenhuis - 84
W. Hoedemaker - 84
W. van Baarsel - 84
A. Hakfoort – 84  
J. Winters–Scholten - 84 

G. Vrieze - 84
H. Wynands-Engels - 84
M. Bruins - 83
A. van Halteren - 83
M. Huisman-Meijer - 83
F. van der Wal-Egbers - 83
H. Welling - 83 
T. Toonen-Meijer- 83
C. Wanders-Moellenkamp - 83
H. Buiting - 83
A. Hulst - 83
A. Neijenhuis - 83
A. Wensing - 83
W. Nieling - 83
H. Keurentjes - 82
H. Visser - 82
B. Ebbing-Verheij - 82
G. Jansen-Kniest - 82
H. van Beersum - 82
M. Vreeburg-de Bruijn - 82
E. van Os - 81 
M. Welling-Roes - 81
J. du Plessis - 81
M. Amini - 81 
E. van Beersum-Vedder – 81
B. van Brandenburg - 81
R. Erdhuizen - 80 jaar
O. Eijkholt - 80
H. Jansen - 80
E. Detiger - 80
H. Thuis-Hermsen - 80
K. Kaaf - 80
M. ter Stege-Bosman - 80
J. Wijnands - 80
T. Halma - 80

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

Pastorietuin
In het najaar van 2021 is in de pastorietuin aan de 
Hofstraat 4 groot onderhoud gedaan. Tegelijkertijd met 
dit onderhoud, uitgevoerd door Hoveniersbedrijf Eco 
Groen uit Wehl, is de tuin ook opnieuw ingericht met 
looppaden en nieuwe aanplanting. Het resultaat ziet er 
goed uit en we hopen dat met Hemelvaartsdag  
(Gabriëlmoment) vele parochianen de veranderde 
inrichting kunnen bekijken. 

Ook willen wij een bijzonder woord van dank en waar-
dering uitspreken voor Francina te Booy. Zij heeft ruim 
zeven jaar bijna alléén het onderhoud van deze tuin 
gedaan en heeft in 2021 aangegeven dat zij hiermee 
stopt. Francina dank je wel voor je tomeloze inzet en de 
prettige samenwerking!

Voor het reguliere onderhoud van de opnieuw inge-
richte tuin is de vrijwilligersgroep ‘Tuin/park’ opgericht. 
Deze groep telt op dit moment een drietal personen. 
Hier zijn we erg blij mee.

Vrijwilligers
In de afgelopen periode hebben ook een aantal vrijwil-
ligers hun taak of taken helaas beëindigd. De redenen 
zijn divers van stijgende leeftijd en ziekte tot overlijden. 
Een op recht dank je wel voor deze vrijwilligers.  We zijn 
erg blij, dat voor alle vrijgevallen taken een invulling is 
gevonden, andere vrijwilligers hebben een taak erbij 
genomen. Ook hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers 
hiervoor aangemeld. Graag willen we deze vrijwilligers 
hartelijke danken voor hun aanmelding en wensen wij 
hun veel succes met hun nieuwe taak.

Nieuws uit de geloofskernen
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Wehl 

Actie Kerkbalans
Gelukkig hebben we 
de actie Kerkbalans 
2022 goed en volledig 
kunnen uitvoeren. 
Over het resultaat van 
de Actie Kerkbalans 
2022 voor onze ge-
loofskern zijn we opti-
mistisch. De verwach-
te bijdrage voor dit jaar is iets hoger dan de bijdrage 
over het jaar 2021. Tegenover een aantal opzeggingen 
staat een toename van verhoogde bijdragen door een 
aantal  deelnemers. Ook zijn er meer dan in voorgaande 
jaren nieuwe deelnemers aan Actie Kerkbalans 2022. 
Hiermee wordt het verlies van deelnemers die in het 
afgelopen jaar gestorven zijn of verhuisd, gecompen-
seerd.  Een bijkomende aangename verrassing is, dat er 
parochianen zijn, die aangeven het belangrijk te vinden 
dat onze mooie Pancratiuskerk open blijft en in stand 
kan worden gehouden. Reden genoeg voor een mooie 
bijdrage. Heel, heel hartelijk dank allen.  

Kasteelstad verlicht ook de Pancratiuskerk

Op 12 en 13 februari 2022 was ’s-Heerenberg een ver-
lichte, sprookjesachtige, Middeleeuwse stad. Er liep een 
sprookjesachtige lichtroute door de kasteelstad waarbij 
enkele bijzondere iconen van de stad op spectaculaire 
wijze waren verlicht. De route langs de verlichte gebou-
wen liep door het interieur van onze fraai verlichte kerk. 
Hierbij werd menig kaarsje bij Maria van Altijddurende 
Bijstand ontstoken.

Ondersteun Vastenactie 2022

U kunt het vastenactie project ’Landrechten, steun voor 
kleine boeren.’ ondersteunen door uw bijdrage voor de 
Vastenactie:
 -  te deponeren in de rode bussen die in de portalen 

van de kerk staan 
 -  in het vastenzakje of envelop  te deponeren in de 

brievenbus van het parochiecentrums onder vermel-
ding van Vastenactie

  -  overmaken naar  IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 ten 
name van Vastenactie, Den Haag

Meer informatie over het project vindt u op:               
www.vastenactie.nl/verhalen/thema-2022-landrechten

Nieuw Wehl 

Elroy Spelbos foto

Elroy Spelbos foto

50 jaar Missionair werk pater Toon
Maandag 6 juni  2022, Tweede Pinksterdag, is er om 
11.00 uur  in de St. Martinuskerk een feestelijke eucha-
ristieviering  uit dankbaarheid  bij gelegenheid van het  
50 jaar Missionair werk van pater Toon te Dorsthorst in 
Suriname. Feitelijk was dit jubileum al in 2020, maar door 
corona is het nooit tot feestelijkheden gekomen. 

Pater Toon, geboren op een boerderij in Eldrik voelde al 
jong dat het boerenbloed in zijn genen zat. Na de land-
bouwschool en de mulo ging hij zijn diensttijd in. Daar 
begon het vlammetje te branden om tropische landbouw 
en ontwikkelingswerk te gaan doen. Hij kwam in contact 
met de congregatie Missionarissen Oblaten van Maria die 
hem adviseerde om daarnaast filosofie en theologie te 
gaan studeren. Via de Pater Ahlbrinck Stichting kwam hij 
in Suriname terecht.Hier kon hij zijn liefde voor de land-
bouw en natuur delen met zijn theologie opleiding.

In 1970 werd hij in de Martinuskerk in Wehl tot priester 
gewijd. Als boslandpater heeft pater Toon letterlijk de 
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handen uit zijn mou-
wen gestoken. Vele 
scholen en kerken  zijn 
door zijn inzet  in de 
binnenlanden  van 
Suriname gebouwd  
en groeien nog steeds  
evenals het grote aan-
tal  pastoraal werkers(-
sters) die hij heeft 
opgeleid. Dit zijn maar 
een paar voorbeelden 
van al het missionair 
werk dat hij heeft ge-
daan , in  soms zware 
en onrustige politieke 
tijden in Suriname.

Pater Toon is dankbaar voor al uw steun en betrokken-
heid. U bent daarom van harte welkom om de eucharis-
tieviering op 6 juni mee te vieren. Aansluitend is er een 
receptie in zaal Reuring  waar een ieder hem persoonlijk 
kan feliciteren.

In de zomer van 2020 verscheen het boek ‘Pater Toon, 
boslandpater: geroepen tot pastor en profeet’.
In dit boek, geschreven door pater Toon,  blikt hij  terug 
op  al die jaren van leven en werken in Suriname. 

Ondersteun Vastenactie 2022

Zeddam

Vastenwandeltocht
Zaterdag 5 maart werd door de MOV van de parochie 
Gabriël de jaarlijkse vastenwandeltocht georganiseerd. 
Vorig jaar kon het helaas niet door gaan. Maar 
nu vertrokken om 14:30 uur onder fantastische 
weersomstandigheden ruim 30 wandelaars, afkomstig 
uit de gehele parochie Gabriël. Een prachtige wandeling 
onder leiding van diaken Leon Feijen door het 
Montferlandse bos.

Bij terugkomst stond de koffie en thee voor iedereen 
klaar in de St. Oswalduskerk. Om 15:30 uur werd door 
Leon Feijen afgesloten met een vesperviering, waarbij de 
zang werd verzorgd door leden van het Oswalduskoor.

U kunt het vastenactie project ’Landrechten, steun voor 
kleine boeren.’ ondersteunen door uw bijdrage voor de 
Vastenactie:
 -  te deponeren in de rode bussen die in de portalen van 

de kerk staan 
 -  in het vastenzakje of envelop  te deponeren in de brie-

venbus van het parochiecentrums onder vermelding 
van Vastenactie

  -  over  maken naar  IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 ten 
name van Vastenactie, Den Haag

Meer informatie over het project vindt u op:                
www.vastenactie.nl/verhalen/thema-2022-landrechten

Passie in Montferland
Witte Donderdag 14 april en Goede Vrijdag 15 april
20.30 uur, Oswalduskerk Zeddam

Heb je ‘Passie in Montferland’ nog nooit gezien? Kom 
nou…dat meen je niet! 

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 het gezag is 
groot. De wanhoop van Jezus omdat hij weet dat hij zal 
lijden voordat hij sterft. Judas die hem verraadt, 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 de draad is weer opgepakt en we 
hopen er dit jaar twee fantastische uitvoeringen van 
te maken. Kom deze prachtige eigentijdse uitvoering 
van het verhaal over de laatste uren van Jezus zien 
en beleven in de Oswalduskerk in Zeddam. Door het 
fantastische spel, de zang en de muziek (o.a. van De 
Dijk, Stef Bos, Frank Boeijen en Guus Meeuwis) weten de 
spelers, het koor en de musici ons allemaal te raken met 
het verhaal van Pasen. Dit verhaal is al oud, maar vandaag 
de dag is het misschien wel actueler dan ooit. 

De Gabriël  •   Nr. 2 - 2022          29



bij elkaar om te kijken wat we samen als kerken zouden 
kunnen doen. 

Na overleg met de gemeente Montferland hopen we 
in maart/april van start te gaan met een afvalbrigade in 
Zeddam. Vooraf zal er eerst een informatiebijeenkomst 
plaatsvinden voor belangstellenden en zullen er 
afspraken gemaakt worden onder andere hoe vaak de 
brigade op pad gaat.
 
Doe je mee? Geef je dan op bij: Cora Cloin via cenf.cloin@
kpnmail.nl.

Mariakapel in Oswalduskerk
Onlangs is met medewerking van vrijwilligers in het 
voorportaal (onder de toren) een Mariakapelletje 
ingericht. Mede met de komst van vluchtelingen uit 
Oekraïne is het voor iedereen mogelijk een kaarsje aan te 
steken of een gebed te doen.

De Mariakapel is iedere dag geopend van 09:00 uur tot 
17:00 uur.

Passie in Montferland, dat moet je toch echt gezien 
hebben! Zet het in je agenda: Witte Donderdag 14 april 
of Goede Vrijdag 15 april om 20.30 uur!  Kerk open om 
20:00 uur. De toegang gratis, maar om een overvolle 
kerk op één avond te voorkomen worden vrijkaarten 
uitgegeven. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 
- Nicole’s Hairstyling, Gerrit Varwijkplein 13, Zeddam 
- An & An, Molenpoortstraat 21, ’s-Heerenberg
- Sijnie Heuvel, Plantsoensingel Zuid 29, ‘s-Heerenberg
- Ineke Thomassen, Antoniusstraat 8E, Lengel
- Servicepunt, Langestraat 21, Braamt

Aanmelden via e-mail kan ook. Stuur een mail 
met de gewenste hoeveelheid kaarten naar 
passieinmontferland@gmail.com 
Voor meer informatie: www.facebook.com/Passie-in-
Montferland 

Iedereen is van harte uitgenodigd om in woorden en 
muziek het eeuwenoude, springlevende verhaal over 
vergeving, liefde en hoop mee te maken!

Afvalbrigade Zeddam
We zijn op zoek naar afvalprikkers! 
De protestante Gemeente Zeddam-‘s-Heerenberg samen 
met de katholieke buren van de geloofskern St.Oswaldus 
actief buiten bezig voor een goede zaak! Misschien wat 
voor jou?

Vorig jaar verdiepte de oecumenische gespreksgroep 
zich tijdens één van de bijeenkomsten in het thema 
‘duurzaamheid’. Aan het eind kwam een klein groepje 
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Schema doordeweekse vieringen 

Dinsdag:
Loil vindt vooralsnog niet plaats
Wehl vindt vooralsnog niet plaats
Beek 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 om 09.00 uur op elke donderdag
Didam op de 1e donderdag van de maand
 in Meulenvelden vindt vooralsnog niet plaats
Zeddam om 18.30 uur elke donderdag

Vrijdag:
Wehl om 09.00 uur elke vrijdag

Let op: onder voorbehoud van maatregelen rondom corona!
Kijk op www.parochiegabriel.nl en in de h-a-h kranten.

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

St. Suitbertus Stokkum
E-mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: 
U kunt terecht bij het secretariaat in ‘s-Heerenberg

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

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

Bereikbaarheid
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

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

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!

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 uitvaart-
ondernemers.

De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u
ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secreta-
riaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus
van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren
liggen ook achter in de kerkportalen.

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


