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Zondag 19 juni
Martinuskerk Wehl
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Dinsdag 21 juni
Parochiecentrum Didam
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Op de voorpagina: Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, was het in onze parochie dubbel feest. We konden
niet alleen eindelijk weer samen een Gabriëlmoment
vieren, we stonden ook stil bij het priesterjubileum van
pastoor Marc Oortman en het diakenjubileum van diaken Leon Feijen.

•	Herdenking martelaren ‘s-Heerenberg
Zondag 26 juni
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg
•	Parochiebedevaart Kevelaer
Woensdag 10 augustus
•	Jubileumviering 125 jaar Pancratiuskerk
‘s-Heerenberg
Zondag 4 september
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg
•	Bedevaart Lourdes
17 tot en met 22 september
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•	Gabriëldag
Zondag 25 september
Mariakerk Didam

15

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
23 augustus. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 29 juli. De redactie heeft
de vrijheid ingezonden stukken taaltechnisch aan
te passen, in te korten of niet te plaatsen.
Verschijningsdata 2022:
Nr. 4 – 2022		
dinsdag 23 augustus
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 29 juli
Nr. 5 – 2022		
dinsdag 18 oktober
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 23 september
Nr. 6 – 2022		
dinsdag 6 december
aanleveren copy uiterlijk vrijdag 11 november
• Vormgeving en druk
Drukkerij Rozijn Repro BV, Didam
In De Gabriël worden regelmatig foto’s geplaatst
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld.
Deze foto’s worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en
informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De
Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd
om deze foto’s voor eerdergenoemde middelen te
gebruiken.
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Voorwoord
Voorwoord
In deze tijd zijn er veel mensen die op weg gaan.
Heerlijk een aantal weken vrij van dagelijkse
beslommeringen en vaak verblijvend in een
andere omgeving. Het doet wat met je. Even
niet die sleur, je ontmoet andere mensen, hebt
tijd voor andere bezigheden. Maar ook al ga je
niet werkelijk op vakantie, je ervaart vaak toch in
die paar weken vrij een andere invulling van je
dagelijks leven.
In deze uitgave van De Gabriël leest u eigenlijk
niet anders dan over het thema ‘onderweg’ zijn.
Weliswaar in een zeer brede zin van het woord,
maar toch. Dat het ene ‘onderweg’ het andere niet
is, zal u niet verbazen. Gelukkig leven wij hier in
Nederland in een tijd dat we zelf kunnen kiezen of
we onderweg willen gaan of zijn. Hoe anders was
dat 80 jaar geleden toen vele mensen onderweg
moesten, ongewis waar dat zou eindigen. En
hoe pijnlijk is het dat er in de wereld ook op dit
moment mensen onderweg moeten omdat ze
niet kunnen of mogen blijven daar waar ze zich
gevestigd hebben.
Na tien jaar (hoofd)redactie van het parochieblad
De Gabriël is er ook voor mij een tijd gekomen
om verder onderweg te gaan. Meer dan 50 keer
heeft u hier van mij een voorwoord kunnen lezen.
Daarnaast heb ik met veel plezier, namens de
redactie, interviews gehad met een aantal van u.
Het heeft mij verrijkt! En dat maakt het onderweg
zijn zo mooi. Je neemt in je op wat je tegenkomt
en je schat het op waarde. Zo hoop ik op mijn
beurt ook voor anderen die onderweg zijn, wat te
kunnen betekenen.

Kind en liturgie
Vormsel
Eerste heilige communie en vormsel 2023

Op andere gebieden blijf ik actief voor de parochie
H. Gabriël, maar wat betreft het parochieblad
De Gabriel zet ik er een punt achter. Het was me
een genoegen! En wie weet komen we elkaar
‘onderweg’ nog eens ergens tegen. Het gaat u
goed!

Kinderpagina

Augustine van Ree

Terugblik EHC

Familieberichten
Nieuws uit de geloofskernen
Achterpagina
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Gabriël actueel

Financiën
Resultaten eerste kwartaal 2022
In mei zijn de resultaten van het eerste kwartaal van
dit jaar bekend geworden. Over het algemeen kunnen
we hierover tevreden zijn. Ten opzichte van het eerste
kwartaal 2021 hebben we het in 2022 iets beter gedaan.
Als we de resultaten tot nu naast de begroting leggen
lopen deze wel achter en komen de kosten hoger uit
dan de opbrengsten. Een kanttekening hierbij is wel dat
de vergelijking met de begroting niet helemaal zuiver is
aangezien de begroting over het hele jaar is opgemaakt
en hierin ook bedragen zijn meegeteld die later in het
jaar worden afgerekend.
Actie Kerkbalans 2022
In De Gabriël nr. 2 is al bekend geworden dat u allen
onze parochie H. Gabriël met de Actie Kerkbalans 2022
een warm hart toedraagt. Ook in 2022 kunnen wij met
uw bijdragen blijven bouwen aan ‘de kerk van morgen’.
De bijdragen tot en met april zijn geboekt. Heeft u uw
bijdrage al gedaan of toegezegd? Heel hartelijk dank
hiervoor. Deze zijn wel besteed. Met uw bijdragen
houden wij onze kerkgebouwen in goede staat en
kunnen we iedereen een plek blijven bieden voor
ontmoeting en inspiratie.
Steun onze parochie digitaal via de donatiezuil
Op 18 mei 2022 heeft onze
parochie H. Gabriël een
nieuwe stap gezet in het
digitale tijdperk. Hoe vaak
komt het niet voor? Dat u
naar de kerk komt en weer

geen (klein)geld op zak voor een kaarsje of de collecte?
In ’s-Heerenberg heeft onze pastoor Marc Oortman op
18 mei jongstleden de donatiezuil in gebruik genomen
en is het hier nu ook mogelijk om digitaal uw bijdrage
te geven. De donatiezuil is vooraan in de kerk geplaatst,
waar u met uw bankpas contactloos kunt betalen voor
uw kaarsjes of de kerk kunt steunen met uw gave. Heel
eenvoudig: door middel van de ronde knop kunt u een
keuze maken uit de ingestelde bedragen, daarna houdt
u uw bankpas voor het apparaat tot alle lampjes blauw
verlicht zijn en uw betaling is verwerkt.

Sta op tegen armoede
De kerken in de gemeente Montferland staan op tegen de armoede. Onder de uitdagende slogan ‘Sta op tegen
armoede’ willen de kerken in deze gemeente er daadwerkelijk zijn voor hen die onze hulp nodig hebben.
De kerken willen ook een bewustwordingsproces op
gang brengen. Een leven zonder zorgen om voldoende voedsel is geen vanzelfsprekendheid.
Armoede kan iedereen overkomen! Dat is tegelijk het thema van de aftrap van het project
‘Sta op tegen Armoede’. Die vindt op zaterdag
18 juni 2022 plaats in hotel restaurant Ruimzicht in Zeddam met een ochtendprogramma
van 10.00 tot 12.00 uur. Daar zal onder meer
Jos Bolder uit Braamt, die aangewezen is op de
voedselbank, zijn verhaal vertellen.
De parochie H. Gabriël, de Protestantse Gemeente Didam en de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
willen in de komende jaren iedereen
bij ‘Sta op tegen armoede’ betrekken.
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De dorpen en wijken, de verenigingen, het bedrijfsleven, de politiek, de scholen en u. Wij willen de
gemeenschap mobiliseren om met elkaar
de armoede te lijf gaan. Armoede is geen
onderwerp van iemand anders. Het gaat ons
allemaal aan. Nabij zijn. Dat is wat de kerken
voor ogen staat. Handelend optreden, naar
de medemens die - materieel of immaterieel
– in nood verkeert.
Wij hopen dat u ons moreel wilt ondersteunen
door uw aanwezigheid.
Bent u daar bereid toe?
Wij nodigen u van harte
uit om te luisteren, mee
te praten en met ons
mee te doen!

Pastoraal
woord
Pastoraal
woord
Op adem komen…….?!

P

rachtig weer en even hoeft er niets. In het zonnetje op mijn balkon! Wat heb ik het goed. Ik
denk na en blijf steken bij het boek Genesis.
Ergens in het oosten legt God een tuin aan. In
die tuin plaatst Hij de mens, Zijn beeld en gelijkenis.
Die mens verbeeldt zich heel wat en gaat zijn eigen
gang. De mens en zijn vrouw willen de heleboel naar
hun hand zetten. Als het God te erg wordt grijpt Hij in.
Hij roept de twee ter verantwoording en resultaat van
het gesprek is dat beiden uit de tuin gezet worden. Ze
worden naar de aarde verbannen.
God geeft zijn schepping daarmee uit handen. Ga maar
aan het werk. Beheer en bewerk waar je leeft en geniet
van die aarde. Alles mag je hebben, maar verbeeldt je
niets. De bomen midden in de tuin daar blijf je van af!
Daarmee wordt de mens rentmeester van de schepping
en verantwoordelijk hoe de boel eruit ziet. De mens en
zijn vrouw genieten en kunnen zingen over alles wat in
hun handen ligt. Dat moet wel iets goddelijks hebben.
Heer onze Heer hoe machtig is Uw naam (psalm 8)
zingen zij.
Zo geniet ik op mijn balkon van de planten in de bloembakken. Ik geniet van de vogels die af en aanvliegen,
van de mensen die met elkaar en de kinderen wandelen en ondertussen de hond uitlaten. En alarmerende
berichten over het klimaat komen ook binnen bij mij. En
ik hoor hoeveel mensen moeite hebben ook nu om de
eindjes aan elkaar te knopen. En weer realiseer ik hoe

goed ik het heb. Doe ik wat aan die problemen of niet?
De regering moet het maar doen, of laat de anderen
het maar doen. Nee, ook ik woon op deze aarde, mijn
aandeel in die zaken doen ertoe. Nee, het gaat ook om
mij en misschien heb ik makkelijk praten. En misschien
ben ik wel te vroom als ik denk: “Van God is de aarde,
en al wat erop is”(psalm 24). Op die aarde leef ik. En die
plek op aarde is mij gegeven, daar probeer ik zuinig op
te zijn. Ik heb de plek in bruikleen, dus…
Kan ik de verwarming een graadje lager zetten. Als het
te fris wordt heb ik een trui om aan te trekken. Ik ga niet
op vakantie en vlieg niet meer naar Verweggistan. En
bij het boodschappen doen schrijf ik op wat er werkelijk
nodig is. Ik heb geen gezin wat ik ook onderhouden
moet. Zo denk ik na en realiseer me mijn (voorbeeld)
functie.
Zo maar wat gedachten bij het begin van vakantietijd.
En dan hoop ik dat u waar u ook bent even tijd heb om
te kijken om u heen, na te denken over uw doen en laten en misschien schiet ook u een verhaal uit de Schrift
te binnen of vindt u een gesprekspartner om even uw
gedachten te delen.
Van harte allemaal een goede tijd om even op adem te
komen!
Pastor Ben Aarsen
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Rondom liturgische spiritualiteit
Met de rubriek ‘Liturgische spiritualiteit’ maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de betekenis van een aantal voorwerpen, beelden, objecten of onderdelen van vieringen en alles daar omheen die we er
aantreffen. Dit keer staan we stil bij:

Pelgrimage

E

en bedevaart of pelgrimage (van het Oudfrans
pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord dat een bijzondere betekenis heeft
binnen een religie. Het kan zijn dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie,
of op een andere manier een belangrijke plaats inneemt
in de geschiedenis van een religie. Ook kan het een plaats
van een openbaring, een verlichting of een religieus bovennatuurlijk wonder zijn. Degene die op bedevaart gaat,
wordt bedevaartganger of pelgrim genoemd.
Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn
om over een hogere waarheid, God of het leven na te
denken; om het Heilige te “ervaren”, om een gunst (bv.
genezing) te gaan vragen; respect te betuigen; om
inspiratie te verkrijgen; om tot bezinning te komen of
zelfs boete te doen voor misstappen (zonden); om een
poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks
bestaan; om ‘de ervaring’; ‘om er geweest te zijn’; of om
andere mensen te ontmoeten.
Christelijke bedevaart
Een christelijke bedevaart heeft als doel het bezoeken
van een bedevaartplaats. Ze kan van karakter verschillen afhankelijk van de christelijke traditie waarin men
staat en de reden waarom men besluit ter bedevaart
te gaan. Traditioneel betreft een bedevaart de reis naar
een plaats die verbonden is met een gebeurtenis uit de
Bijbel, of waar Jezus, Maria of een heilige wordt vereerd.
Gelovigen hopen daar een goddelijke zegen te verkrijgen en, van oudsher, een aflaat voor hun zonden, dat
wil zeggen een vermindering of algehele kwijtschelding
van de tijd die zij, of een familielid, als straf in het vagevuur moeten doorbrengen. De bedevaart kan worden
opgelegd door een biechtvader als boetedoening, en
de uitvoering is dan een voorwaarde voor vergeving. In
de middeleeuwen kon ook een wereldlijke rechter een
bedevaart als straf opleggen.
Andere bedevaartgangers of pelgrims leggen een hele
of gedeeltelijke bedevaart af om de ervaring; ‘om er
geweest te zijn’; om andere mensen te ontmoeten; om
over God en het leven na te denken; om tot bezinning
te komen; of om een poosje afstand te nemen van een
hectisch dagelijks bestaan. Weer anderen pelgrimeren
als getuigenis van vrede en solidariteit met slachtoffers
van onderdrukking en geweld. Sommige pelgrims leggen elk jaar een deel van de geplande route af.
Verschijningen
Sommige bedevaartplaatsen werden voor pelgrims
interessant nadat er volgens ooggetuigenverslagen
verschijningen hadden plaatsgevonden, meestal van
Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden
bekend vanwege een of meer gevallen van wonderlijke
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genezingen, of vanwege stigmata, een ‘huilend’ beeldje,
of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk
voorkwamen. De Rooms-Katholieke Kerk kent overigens
een strikte procedure om de betrouwbaarheid en feitelijkheid van een getuigenis vast te stellen, voordat tot
officiële erkenning van een dergelijk verschijnsel wordt
overgegaan. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het bedevaartsoord in Medjugorje (Bosnië en Herzegovina).
Bedevaart in de middeleeuwen
Vooral in de elfde en twaalfde eeuw werden omvangrijke bedevaarten gehouden. Volgens een zeer ruwe
schatting woonden er toen vijftig miljoen mensen in
Europa; daarvan ging elk jaar - eveneens ruw geschat
– een half miljoen op bedevaart: één procent van de bevolking. Enkele christelijke bedevaartplaatsen stonden
en staan bijzonder hoog in aanzien: de geboorteplaats
van Jezus in Bethlehem; het Heilige Graf in Jeruzalem;
het graf van Petrus in Rome; en het graf van de apostel Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela.
In het Maas- en Rijnland waren in de middeleeuwen
de heiligdomsvaarten van Maastricht, Aken en Kornelimünster bekend, die om de zeven jaar plaatsvonden
en gecombineerd konden worden. In Aken kwamen in
1496 142.000 pelgrims, waarvan het merendeel ook de
andere twee plaatsen zal hebben aangedaan. Door de
Reformatie, godsdienstoorlogen en pestepidemieën
nam de belangstelling voor de heiligdomsvaart in de
loop van de 16e eeuw flink af.
Heiligdomsvaart
Een heiligdomsvaart is een reis naar een bepaald heiligdom, een religieus evenement, dat meestal eens in de
zeven jaar plaatsvindt. Het gaat steeds om een bedevaart waarbij de plaatselijke relieken (‘heiligdommen’)
centraal staan. Deze worden tijdens een ommegang, of
tijdens een relieken-toning buiten of in de kerk, aan de
pelgrims getoond. Een heiligdomsvaart wordt met tussenpozen, maar met een vaste regelmaat van zeven jaar,
gehouden. Een jaarlijks terugkerende stadsprocessie
wordt niet tot de heiligdomsvaarten gerekend.
Het is niet bekend waar en wanneer het fenomeen van de
heiligdomsvaart is ontstaan. Aangenomen mag worden
dat de toning van relieken samenhangt met de aan de
relieken van een bepaalde heilige toegeschreven macht
om te genezen, of rampen af te wenden. De oudste vermeldingen van zulke evenementen stammen uit de middeleeuwen. Met het deelnemen aan een heiligdomsvaart
en het zien of aanraken van relieken, konden in de late
middeleeuwen aflaten worden verdiend, waarmee gelovigen hoopten na hun overlijden eerder uit het vagevuur
verlost te worden en in de hemel te komen. De toestroom
van duizenden (in sommige gevallen tienduizenden) pelgrims tijdens een heiligdomsvaart vormde intussen een

belangrijke bron van inkomsten voor de organiserende
kerk en een impuls voor de lokale economie.
Vanaf de 16e eeuw ging het bergafwaarts, vanwege de
Reformatie, godsdienstoorlogen en epidemieën. Na het
Beleg van Maastricht (1632) en de gedeeltelijke inlijving van het bestuur bij de protestantse Republiek der
Verenigde Nederlanden, werd de openbare heiligdomsvaart verboden. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw
werd de traditie, aanvankelijk illegaal vanwege het eerst
in 1983 formeel opgeheven processieverbod, hersteld.
Sinds 1988 is er een euregionaal samenwerkingsverband tussen een aantal Belgische en Nederlandse plaatsen waar heiligdomsvaarten plaatsvinden.

Pelgrimeren voor vrede
De katholieke vredesbeweging Pax Christi is ontstaan
als pelgrimsbeweging. Geïnspireerd door pelgrimages
die al voor de Tweede Wereldoorlog door katholieke
jongeren te voet naar Chartres werden ondernomen,
kwamen na de oorlog de voettochten voor vrede ook in
Nederland in zwang. Pax Christi Internationaal ontstond
tijdens een pelgrimage van Franse en Duitse jongeren
naar Lourdes. Aansluitend op deze traditie organiseerde
Pax Christi Nederland de afgelopen jaren, samen met de
KRO ‘adventstochten’ voor de vrede en werden er met
Kerstmis solidariteitspelgrimages ondernomen naar
Bethlehem.
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Een blik op...

Martelaren van ‘s-Heerenberg
Ter nagedachtenis aan de omgekomen priesters Galama en Van Rooijen wordt op 26 juni 2022 om 10:00 uur in de
St. Pancratiuskerk te ’s-Heerenberg een speciale herdenkingsviering gehouden om stil te staan bij wat er gebeurd
is in Wereld Oorlog II. In juni 2022 is het 80 jaar geleden, dat pastoor Jan IJsbrands Galama en kapelaan Marinus
van Rooijen in Dachau de marteldood gestorven zijn. Zij hebben hun leven gegeven vanwege hun vrijmoedige
getuigenis van hun geloof. Terecht mogen zij martelaren genoemd worden en komt hun dezelfde eer toe als pater
Titus Brandsma, een familielid van pastoor Galama, die eveneens in juni 1942 in Dachau is omgekomen. Kapelaan Reinier Hegge is de enige die levend terugkeerde uit het concentratiekamp Bergen Belsen.
Uit het dagboek van de pastorie 1942
Pastoor Galama en kapelaan Van Rooijen overleden. Op
26 juni 1942 werd pater Wouters, plaatsvervangende
pastoor, bij de Gestapo in Arnhem ontboden. Daar
vernam hij dat beide geestelijken in Dachau overleden
waren. Een agent van de Gestapo dicteerde hem de tekst
van het overlijdenstelegram:
P farrer Galama ist am 20 Juni, 11 Uhr 37 an Atemlähmung
bei Schlaganfall verstorben. Die Leiche ist eingeäschert.
Sterbeurkunde ist beim Standesamt Dachau anzufordern.
Kaplan Van Rooijen ist am 16. Juni, 9 Uhr an Versagen
von Herz und Kreislauf bei Darmkatarrh gestorben.
Sterbeurkunde ist unter Beifügung von 60 Pfennig, jede
weitere Urkunde pro 30 Pfennig, beim Standesamt Dachau
anzufordern.
Op zondag 28 juni werd het bericht over het overlijden in
de St. Pancratiuskerk voorgelezen.
Het ‘Hoge Huus’ en zijn bewoners
Om een goed beeld te krijgen van de leefsituatie en de
bewoners in het ‘Hoge Huus’, de voormalige pastorie aan
de Hofstraat te ’s-Heerenberg, gaan we terug naar de
periode vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Pastoor Jan IJsbrands Galama
Werd op 24 februari 1885 geboren te Blauwhuis bij
Bolsward, in dezelfde plaats als Titus Brandsma. Als kind
was Jan zwak van gezondheid. Na zijn kostschool te
Sittard gingen Jan en zijn oudere broer Taeke naar het
kleinseminarie van het Aartsbisdom Utrecht. Jan zou
op 15 augustus 1909 samen met zijn klasgenoot Jan de
Jong, de latere aartsbisschop en kardinaal, tot priester
gewijd worden. Maar door longtyphus moest zijn wijding
worden uitgesteld. Op 6 maart 1910 kreeg hij alsnog de
priesterwijding toegediend door aartsbisschop Henricus
van de Wetering. Jan Galama kwam in ‘s-Heerenberg in
de tijd dat in Duitsland HitIer aan de macht kwam. Mgr.
Jan de Jong verbood om sacramenten toe te dienen
aan leden van de NSB. Pastoor Galama weigerde dit
dan ook rigoureus waardoor hij steeds meer verzet
kreeg van deze groep. Pastoor Galama was bij zeer vele
parochianen van ‘s-Heerenberg bekend als de herder die
goed was voor de armen.
Kapelaan Marinus van Rooijen
Ries, zoals hij thuis genoemd werd, werd op 21 oktober
1897 geboren op boerderij ‘De Steenen Poort’ te Houten
(Utrecht). Marinus zat op het grootseminarie in een klas
met 28 priesterstudenten. Een van hen was Bernard
Alfrink, de latere kardinaal. Zij waren erg bevriend met
elkaar. Iedere grote vakantie kwam Bernard enkele
weken op de ‘Steenen Poort’ logeren. In 1933 werd hij
benoemd tot kapelaan in ‘s-Heerenberg. Zijn inzet voor
de sport is de mensen van ‘s-Heerenberg het langst
bijgebleven omdat hij veel contact had met de jeugd. De
voetbalclub en tafeltennisvereniging zijn na de oorlog
naar hem vernoemd: M.v.R. het huidige FC Bergh op het
Marinus van Rooijen complex.
Kapelaan Reinier Hegge
Is de enige die levend is teruggekeerd uit
concentratiekamp Bergen-Belsen. Reinier werd op 14
januari 1912 te Leens in Groningen geboren. Op 19 juli
1936 werd hij tot priester gewijd. Twee maanden hierna
werd Reinier kapelaan te Gaanderen. Op 23 augustus
1940 werd hij kapelaan te ‘s-Heerenberg. Hij heeft hier
geen vol jaar kunnen werken omdat hij reeds op 5
augustus 1941 samen met kapelaan Van Rooijen werd
gearresteerd.

Het ‘Hoge Huus’ (voormalige pastorie aan de Hofstraat)
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Het verzet
De NSB in ‘s-Heerenberg
Er was in die periode weinig werkgelegenheid in en
rond ’s-Heerenberg. Velen gingen werken in Duitsland

katholieken van Nederland openlijk te protesteren. Het
gaf een gevoel van onderlinge verbondenheid tegenover
de meedogenloze bezetter. Het was een teken van hoop,
een nieuwe toekomst in onderlinge verbondenheid
tegenover de vijand.
Arrestatie van drie priesters in ’s-Heerenberg
Op zondag 3 augustus 1941 werd de brief van de
bisschop in de kerk voorgelezen. In de nacht vooraf
werd deze brief in de pastorie van de St. Pancratiuskerk
in ‘s-Heerenberg gekopieerd. Pastoor Galama had zijn
kapelaans gevraagd om de brief te vermenigvuldigen
om deze ‘s avonds te laten uitdelen. In de namiddag
werd hij door de jongens van het Katholieke Jongeren
Centrum (KJC) huis aan huis verspreid. Daags daarna
werd pastoor Galama gearresteerd en overgebracht naar
het Huis van Bewaring in Arnhem. De beide kapelaans
kregen de opdracht om zich de volgende dag aldaar te
melden. Zij werden bij aankomst meteen gearresteerd.

Pastoor Galama, kapelaan Hegge en kapelaan Van Rooijen
(v.l.n.r.)
en kozen op deze manier de zijde van de Duitsers en
sloten zich aan bij de NSB. In ‘s-Heerenberg was grote
armoede en velen verwachten verbetering door lid te
worden van de NSB. Reeds vóór 10 mei 1940 hadden
pastoor Galama en kapelaan Van Rooijen herhaaldelijk
zowel in het parochieblad als vanaf de preekstoel en bij
vergaderingen scherp geageerd tegen de NSB. Na de
bezetting waren de geestelijken vanzelfsprekend minder
fel in hun preken maar toch lieten zij geen gelegenheid
voorbijgaan om het bisschoppelijk standpunt te
verdedigen. Zij hielden zich strikt op godsdienstig
terrein.

Verzet: “Non possumus non loqui,
wij mogen niet meer zwijgen”
Openlijk verzet van de Nederlandse bisschoppen
Op 6 juli 1941 werd in de katholieke kerken in Duitsland
een protestbrief voorgelezen die later veelvuldig
gekopieerd werd en ook in Nederland werd verspreid.
Binnen een maand zorgde ook aartsbisschop De Jong
voor een brief van de Nederlandse bisschoppen. Op
zondag 3 augustus werd de brief in alle katholieke
kerken voorgelezen. De gelovigen waren blij met het
moedige woord van de bisschop van Utrecht. In een
tijd waarin ieder openlijk protest onbarmhartig werd
afgestraft, waagde de bisschop het om namens alle

Op weg naar de kampen
Pastoor Galama is op 15 november overgebracht naar
de gevangenis in Düsseldorf en op 28 november 1941
overgebracht naar het concentratiekamp Dachau.
Kapelaan Van Rooijen werd op 11 oktober overgebracht
naar de gevangenis in Emmerich tot aan 23 oktober. Hij
moest er zelfs zijn verblijfkosten betalen! Op 25 oktober
1941 aangekomen in het concentratiekamp Oraniënburg
bij Berlijn waar hij tot 2 februari 1942 gebleven is.
Daarna is hij overgebracht naar Dachau waar hij op 13
februari aankwam. Kapelaan Hegge is op 13 oktober
uit Arnhem overgebracht naar het doorgangskamp
Amersfoort, waar hij tot 1 februari 1943 gebleven is. Hij
is toen overgebracht naar het concentratiekamp Vught
dat hij zelf mee heeft helpen bouwen. Op 5 september
1944 is hij overgebracht naar het concentratiekamp
Oraniënburg en op 4 februari naar het concentratiekamp
Bergen-Belsen.
Kapelaan Hegge schreef over zijn bevrijding: “Dat ik
levend uit het kamp van Bergen-Belsen ben gekomen
noem ik een wonder. Ik leed aan diarree, pleuris,
vlektyfus en paratyfus. Ofschoon ik voortdurend hoge
koorts had weigerde ik naar de ziekenbarak te gaan.
Ik wist dat die barak mijn dood zou betekenen. De
Amerikanen hebben ons op 15 april bevrijd. We waren
die dag nog met 29 Nederlandse geestelijken; 28 ervan
zijn sinds de dag der bevrijding nog overleden en op
1 juli 1945 was ik eindelijk weer op vrije Nederlandse
bodem!”
Monument de goede Herder te ’s-Heerenberg
Op 12 december 1948 onthulde Zijne Eminentie
Johannes Kardinaal De Jong in ‘s-Heerenberg
een monument ter nagedachtenis aan alle
oorlogsslachtoffers van ‘s Heerenberg en voor pastoor
J. Galama en kapelaan M. van Rooijen. Hierop is de
Goede Herder afgebeeld en zijn twee bronzen platen
aangebracht met de afbeeldingen van beide priesters.
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Achter in de St. Pancratiuskerk is in de
herdenkingskapel een permanente kleine
expositie ingericht voor de omgekomen
pastoor Galama en zijn kapelaan Van Rooijen.
De eerste keer is de kapel vijftig jaar na hun
overlijden op 28 juni 1992 ingewijd door de
aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis.

Dit artikel is ontleend aan een brochure getiteld ‘Ter nagedachtenis
aan de Martelaren pastoor Galama
en kapelaan Van Rooijen’ dat ter
gelegenheid van de 75 jarige herdenkingsviering is uitgegeven door
de geloofskern van de Emmaus-St.
Pancratius. Deze brochure is verkrijgbaar voor de kostprijs van € 5,- en ligt
achter in de St. Pancratiuskerk.

Gabriël actueel

Bennie Steijntjes

Vrijwilliger ben je niet voor jezelf
Het is deze keer een wat wonderlijke locatie voor een interview; het kerkhof van de geloofskern Martinus in Wehl.
De wind waait redelijk stevig door de bomen, waar eveneens ook de zonnestralen door schijnen. Het doet het
kerkhof recht. Aan alle kanten merk je dat dit kerkhof, overigens net zoals de andere kerkhoven in onze parochie
H. Gabriël, perfect wordt onderhouden door de beheerders en de vrijwilligers. Wat dat betreft dé locatie om af te
spreken met Bennie Steijntjes, de afgelopen 30 jaar beheerder van dit kerkhof.

De fraaie kapel, ook gebouwd door vrijwilligers en
centraal gelegen op het kerkhof, biedt ons zitruimte en
tevens wat beschutting tegen de wind. Zoals gezegd
heerst er bijna een feeërieke sfeer. Uiteraard stond Bennie mij al op te wachten, steevast een kwartier eerder
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paraat dan dat je met hem afspreekt.
Het is een mooie plek hier Bennie!
“Ja, dat is het. Met, zoals je ziet, altijd wel iemand die hier
rondloopt om een graf te bezoeken. We besteden veel

tijd aan het onderhoud van het kerkhof, dat hoort er
gewoon netjes bij te liggen.”
Je hebt hier heel wat voetstappen staan
“Nou, sinds 1991 tot een paar maanden geleden ben ik
beheerder van dit kerkhof geweest, dus dat klopt wel. En
nu loop ik hier nog als vrijwilliger rond, maar niet meer
met de verantwoordelijkheden als beheerder. Ik was
al sinds 1985 vrijwilliger voor de parochie, begonnen
met het uitreiken van de communie. Op een gegeven
moment ben ik toen gevraagd om in het bestuur van de
Martinusparochie te komen waarbij ik de portefeuille
kerkhofzaken op mij heb genomen. Dat ben ik blijven
doen toen het bestuur verder ging als locatieraad, en nu
ook de laatste jaren onder de parochie H. Gabriël.”
Je lijkt me niet een type om stil te zitten
“Als ik er zo over denk doe je eigenlijk meer dan dat je
zelf in de gaten hebt!” Bennie somt op wat hij zo al als
vrijwilliger doet: “ik ben 22 jaar broedermeester Kevelaer, zo’n 35 jaar koster van de Martinuskerk, ben 40 jaar
bij Cantores geweest, al 17 jaar betrokken als broedermeester bij de processie in Wehl en daarnaast ben
ik inmiddels 14 jaar voorzitter van de Vereniging Van
Eigenaren in Oldershove en daar ook vrijwilliger.”
En als kerkhofbeheerder ook behoorlijke verantwoordelijkheden aangegaan
“Dat klopt. Het laatste wat je iemand mee kan geven is
een mooie ter aarde bestelling. En dat brengt nog wel
eens wat uitdagingen met zich mee, vooral bij een hoge
waterstand van de IJssel. Dat merken we hier direct.
Maar je hebt ook veel contacten met allerlei mensen.
Direct met nabestaanden, met uitvaartondernemers en
uiteraard ook met de groep van ongeveer 13 vrijwilligers
die het kerkhof helpen onderhouden. Ook de administratie is een grote verantwoordelijkheid. Jarenlang heb
ik nota’s met de hand geschreven met ouderwets carbonpapier. De digitalisering is niet zo aan mij besteedt,
dus ik was super dankbaar dat Ans Keurntjes (voormalige locatieraad Wehl) mij dat uit handen heeft genomen.
We waren een mooi team en hebben uiteindelijk het
kerkhof ook helemaal digitaal in beeld gebracht.”
En er zullen meer mooie momenten zijn geweest
“Dat zijn er zeker! Het is zéér dankbaar om aan verzoeken van nabestaanden te kunnen voldoen. Bijzondere

verzoeken zijn altijd mooi en zeker als we daar aan kunnen voldoen. Maar ook de sfeer met Allerzielen met al
die brandende kaarsjes op de graven maken mij dankbaar. Alhoewel die me ook wel stress hebben bezorgd
om ze brandend te houden bij slecht weer…”
Op 26 april kreeg je een koninklijke verrassing
“Totaal onverwachts! Om eerlijk te zijn ben ik er nooit zo
van, want er zijn zoveel mensen die veel en belangrijk
werk doen, maar niet worden voorgedragen. Maar stiekem vind ik het, nu ik een onderscheiding heb gekregen,
toch wel erg mooi! Maar ik wil wel benadrukken: vrijwilliger ben je niet voor je zelf, maar voor een ander.”
We maken samen nog een rondje over het kerkhof en
bekijken de diverse mogelijkheden die hier worden
aangeboden. De zonnestralen blijven ons daarbij volgen
en laat haar warmte over ons en de graven neer vallen.
Bedankt Bennie!

Koninklijk onderscheiden
Niet alleen Bennie Steijntjes werd binnen onze
parochie op 26 april koninklijk onderscheiden.
Ook Lucia ten Oever uit Stokkum viel deze eer te
beurt. Zij heeft veel werk verzet voor de plaatselijke geloofsgemeenschap St. Suitbertus. Ook is ze
beheerder van het kerkhof. Gefeliciteerd met deze
mooie erkenning!
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Gabriël actueel
Donderdag 26 mei was een bijzondere dag voor onze parochie H. Gabriël en voor pastoor Oortman en diaken Feijen
persoonlijk. Als parochie konden we eindelijk weer de Hemelvaartsviering vieren zoals we dat een aantal jaren
geleden hebben opgezet: in de fraaie binnentuin van Kasteel Huis Bergh. Voor pastoor Marc Oortman en voor diaken
Leon Feijen was het de jubileumviering voor hun 12,5 jarig priesterschap en diakenwijding.
Wat was het een mooie dag! Met recht een feestelijke viering in de binnentuin, een vendelhulde voor de kerk en een
feestelijke receptie in de binnentuin van de pastorie. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers die deze viering en de
receptie mogelijk hebben gemaakt. Top! Kijkt u nog even mee via de foto’s van Jan Meulenbeek?

n het zijn…
Hoe sfeervol ka

Alle zitplaatsten bezet in
de binnentuin
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Vanuit het bisdom
Expositie over Titus Brandsma in
Deventer
De Nederlandse pater karmeliet Titus Brandsma is op 15 mei in Rome
door paus Franciscus heiligverklaard. Naar aanleiding hiervan is
in de Deventer Broederenkerk een
expositie over Titus ingericht.

nieuwe parochie moest worden
bedacht, werd ook Titus Brandsma
genoemd. Hij stond onder meer
vanwege zijn zaligverklaringsproces (hij werd in 1985 zaligverklaard)
in de belangstelling.
Op zondag 22 mei was er in de
Broederenkerk in Deventer een
Eucharistieviering ter ere van de
heiligverklaring, met aansluitend
de officiële opening van de tentoonstelling rond Titus’ leven en
werk. In de Broederenkerk zijn
onder meer voorwerpen van en
over Titus Brandsma te bekijken die
in de kapel en de kerk van het Titus
Brandsma Huis worden bewaard.
Zoals de bijzondere kruiswegstaties
maar ook een persoonlijke rozenkrans van de heilige Titus.
Openingstijden expositie: 22 mei –
10 juli, wo en do 13-16 uur, vr en za
11-16 uur.

Anno Sjoerd Brandsma werd
geboren op 23 februari 1881 in
Ugoklooster, nabij Bolsward. Na zijn
middelbare school besloot hij in te
treden bij de Karmelorde, hij koos
de naam van zijn vader Titus als
kloosternaam. Na studies in Rome
promoveerde hij in de wijsbegeerte. Hij hield zich bezig met spiritualiteit (onder andere de Moderne
Devotie) en journalistiek en was
hoogleraar en rector magnificus
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezocht hij na overleg met
aartsbisschop De Jong redacties
van katholieke kranten om de brief
toe te lichten waarin de bisschoppen verboden NSB-advertenties
te publiceren. Dit bezegelde zijn
lot: hij werd gearresteerd door de
Duitsers en uiteindelijk in Dachau
omgebracht.
Voor enkele plekken in het Aartsbisdom Utrecht heeft de nieuwe
heilige een bijzondere betekenis.
Zo bevindt zich te Deventer-Colmschate in de H. Lebuinus parochie
het Titus Brandsma Huis met de
Titus Brandsma kapel. Toen in 1979
in Colmschate een naam voor de

Dubbel jubileumjaar Pauselijke
Missiewerken
In 2022 viert Missio Pauselijke
Missiewerken twee jubilea: haar
200-jarig bestaan en haar 100-jarig
predicaat ‘pauselijk’. De stichteres,
Pauline Jaricot, is bovendien op 22
mei zaligverklaard.
De naam ‘Missio’ is een werknaam
die sinds tientallen jaren door vooral
West-Europese landen gebruikt
wordt. De officiële naam is ‘Pauselijke Missiewerken’. Meerdere missiewerken dus en dat heeft alles te maken met het ontstaan ervan. In 1822
richtte een jonge vrouw uit Lyon,
Pauline Jaricot, ‘Het Genootschap
tot Voortplanting van het Geloof’ op.
Het eerste begin van wat later de
Pauselijke Missiewerken ging heten.
Pauline Jaricot wilde de missie en de
missionarissen in alle werelddelen
steunen bij de verspreiding van het
Evangelie. Ze inspireerde anderen
tot gelijksoortige initiatieven. Zo

werd in 1843 ‘Het Genootschap
van de Heilige Kindsheid’ opgericht
door bisschop De Forbin-Janson
van Nancy. In 1889 richtten Jeanne
Bigard en haar moeder ‘Het Liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus’
op, dat geld inzamelde voor de
opleiding van inheemse priesters in
de missie. En het genootschap voor
missionaire bewustwording van
priesters in eigen land, de Priester
Missie Bond, werd in 1916 opgericht
door Paolo Manna.
De vier afzonderlijke missiewerken
zijn later samengevoegd en drie
ervan kregen in 1922 het predicaat
‘pauselijk’: de Pauselijke Missiewerken. De Priester Missie Bond werd in
1956 verheven tot pauselijk. Tot op
heden zijn deze vier missiewerken
binnen het geheel blijven bestaan
met hun eigen specifieke doelstelling en spiritualiteit.
Je moet het maar weten.
Waarom de feestdag van een heilige vaak z’n sterfdag is
Elke heilige heeft z’n eigen feestdag
op de kerkelijke kalender. Zodra
iemand zalig of heilig verklaard
wordt, wordt die datum door ‘Rome’
vastgesteld. De liturgische feestdag
van een heilige is een vrolijke dag,
zeker voor de mensen die een speciale verering voor die betreffende
heilige hebben.
Naast de viering in de kerk worden
er soms ook meer wereldse feesten
aan gekoppeld. Dat klinkt allemaal
heel feestelijk. Maar wie dan de
levensgeschiedenis erbij pakt, zal
ontdekken dat de feestdag van de
heilige meestal zijn of haar sterfdag
is. Dat zou je opmerkelijk kunnen
noemen. Wij zijn gewend om feest
te vieren op iemands geboortedag
of op een dag die om de een of
andere reden bijzonder is in iemands leven en niet op z’n sterfdag.
Toch ligt dat bij de feestdag van
een heilige net even iets anders.
De dag waarop iemand op aarde
sterft, wordt gezien als het moment
waarop hij of zij geboren wordt in
de hemel. Zeker bij heiligen mogen
we daarvan uitgaan. We vieren dus
wel degelijk een verjaardag: die van
de aankomst van deze heilige op z’n
definitieve bestemming: bij God.
De Gabriël • Nr. 3 - 2022
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Zondag 09:30 uur
Zaterdag 18 en		
			
Sacramentsprocessie
Woorden
zondag 19 juni
			
Communieviering
Sacramentszondag
		
10:00 uur - Eucharistieviering - Pastoraal team Kermisviering
Martinuskerk - Wehl
W. Beursken
Pancratiuskoor

Bijzondere vieringen

Gabriëlkoor

Herdenking martelaren van ‘s-Heerenberg
10:00 uur - Eucharistieviering - Kardinaal W. Eijk - Gabriëlkoor

Zaterdag 25 en 			
zondag 26 juni

Pancratiuskerk - ‘s-Heerenberg

Zaterdag 2 en
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 3 juli
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
		
L. Feijen
H. Hendriksen en
B. Aarsen en
		 Different Generations L. Feijen
G. Hendriksen
		
Oswalduskoor
Latijns				Gregoriaanskoor
Zaterdag 9
zondag 10 juli

Zaterdag 19:00 uur		
Zondag 09:30 uur
Communieviering		
Communieviering
L. Feijen		
Kermisviering
Pancratiuskoor		
L. Feijen
			Oswalduskoor
				

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

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
B. Aarsen en
G. Hendriksen
Martinuskoor
Beek / Loerbeek

Zaterdag 16 en		
Zaterdag 19:00 uur
zondag 17 juli		
Eucharistieviering
		 M. Oortman
		 Latijns		 Gregoriaanskoor

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
Antonius van
Paduakoor

		

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

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

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

Zaterdag 23 en
zondag 24 juli

Zaterdag 19:00 uur
		
Eucharistieviering			
M. Oortman
		
Dameskoor Martinus
		
				
				

Loil
Zondag 09:00 uur
Gebedsviering
Schuttersviering en
sacramentsprocessie
T. Reuling
Nieuw-Dijk
Zondag 09:30 uur
Gebedsviering
Schuttersviering
L. Feijen

Maandag 08:30 uur
Eucharistieviering
Schuttersviering
M. Oortman

Maandag 25 juli

Zaterdag 30 en		
zondag 31 juli		
		
		

Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
M. Oortman en
L. Feijen
M. Oortman en
T. Reuling
Oswalduskoor
T. Reuling
Cantare per Dio		
Antonius van
				Paduakoor
Vrijdag 5 augustus				

Vrijdag 18:30 uur
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

Zaterdag 6
zondag 7 augustus

Zaterdag 19:00 uur		
Eucharistieviering		
M. Oortman		
Pancratiuskoor		
			

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Oswaldusfeest
M. Oortman
Oswalduskoor

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

Zaterdag 13 en		
Zaterdag 19:00 uur
zondag 14 augustus		
Eucharistieviering
		
M. Oortman
		 Cantare per Dio

Zondag 09:30 uur		Zaterdag 18:00 uur
Communieviering
Mariaviering
T. Reuling
Kapel Tatelaar
Dameskoor Martinus
T. Reuling

Zondag 11:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Martinuskoor
Beek / Loerbeek

				 Zondag 09:30 uur		
				Eucharistieviering
				M. Oortman
				 Antonius van
				Paduakoor
Maandag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Smits en
M. Oortman
Oswalduskoor

Maandag
15 augustus
Maria
tenhemelopneming
Zaterdag 20
zondag 21 augustus

Zaterdag 19:00 uur			
Eucharistieviering			
M. Oortman en			
T. Reuling			
Martinuskoor			
Beek / Loerbeek			

Zaterdag 27 en		
zondag 28 juli		
		
		

Zaterdag 09:00 uur
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Schuttersviering
H. Hendriksen
M. Oortman
LatijnsCantare per Dio
Gregoriaanskoor
				

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
LatijnsGregoriaanskoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman en
T. Reuling
Different Generations

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

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

Vrijwilligers
Werken ten dienste van anderen

De vrijwilliger: gaven en talenten delen
Wij streven ernaar de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving,
vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven. Wat we zeker willen uitstralen, is, dat we een grote groep
vrijwilligers zijn die hun gaven en talenten laten zien binnen de parochie Gabriël.
Inmiddels zitten we alweer bijna aan de zomer, de
vakantie komt er aan en eenieder is bezig hoe die in te
vullen. Ook binnen de parochie zijn we bezig met het
invullen van diverse bijeenkomsten en gezamenlijke
momenten. Als ik dit stukje aan het schrijven ben zitten
we kort voor de Hemelvaartsviering een gezamenlijk
Gabriëlmoment.
Pastoor Marc Oortman heeft
een begin kunnen maken
met het kennismaken
met vrijwilligers, bijna alle
geloofskernen hebben
deel kunnen nemen aan
een viering waarna er koffiedrinken was. Dit waren
gezellige momenten. Tijdens deze vieringen hebben we
de vrijwilligers die in 2021 gestopt zijn namens bestuur
en pastoraal team bedankt met het uitreiken van het
parochiespeldje. Deze ontvang je als je langer dan vijf
jaar vrijwilliger bent geweest en overal mee stopt. We
hebben in onze parochie vrijwilligers die meerdere taken
verrichten. Soms worden er taken afgestoten en stopt
men nog niet overal mee.

Na twee jaar niets gevierd te hebben en door de
komst van een nieuwe pastoor zal het beeld van een
vrijwilligersfeest er misschien anders uit gaan zien. Het zij
verplaatsen naar andere geloofskern voor de viering of
een andere plek zoeken waar het feest georganiseerd kan
worden omdat de zaal of ruimte zich er niet meer voor
leent om met een grote groep te vieren. Al met al nieuwe
uitdagingen om aan te gaan.
Verder wil ik u uitdagen om eens te kijken op de website
van de parochie. Daar staan alle werkgroepen die in de
parochie actief zijn genoteerd. Ook de vacaturebank
is gevuld met vraag naar vrijwilligers. Mocht u
geïnteresseerd zijn in een of andere functie, u kunt dan
altijd contact opnemen voor informatie.
Verder wens ik u allen een mooie zomer en goede
vakantie. Als u op reis gaat: kom goed en gezond weer
terug.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Gabriëlmomenten

Gabriëldag 2022

Samen vieren!
Op zondag 25 september hopen we weer een ‘ouderwetse’ Gabriëldag te kunnen vieren! Met alles er op en er
aan, dus óók met de fietslinten vanuit de parochie. Met
een onderbreking door de corona-periode, willen we
deze traditie op de laatste zondag van september weer
voortzetten. Het is onze naamdag en dat willen we zeker
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De komende
maanden zult u hierover verder worden geïnformeerd
via posters, de website, Facebook en via mededelingen
in de kerk.
U bent van harte welkom, ongeacht waar u vandaan
komt. Want we hebben allemaal één ding gemeen; ons
geloof. Geloof in de toekomst. Gelooft u met ons mee?
Dan zien we u graag op de Gabriëldag op zondag 25
september in Didam. Tot dan!
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Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Doordeweekse vieringen
In verband met de coronapandemie zijn de
doordeweekse vieringen op een aantal locaties gestaakt.
Dit was het geval in Loil, Nieuw-Dijk, Meulenvelden
in Didam en Oldershove in Wehl. Wij zijn ons aan het
oriënteren wat er mogelijk is om dit opnieuw op te
starten en hopen op genoemde plekken op korte termijn
weer te kunnen starten met vieringen. De frequentie zal
niet vaker zijn dan een keer per maand.
Jubileum pastor Ben Aarsen
Bij alle jubilea van pastores dit jaar mag ook het 25-jarig
priesterjubileum van pastor Ben Aarsen genoemd
worden. Dit gaat feestelijk gevierd worden op zondag
9 oktober met een plechtige eucharistieviering en een
receptie.
Bedevaart Lourdes
Het pastoresteam kijkt al uit naar de bedevaart naar
Lourdes in september. Naar verwachting zal de groep
die vanuit onze parochie vertrekt circa veertig personen
groot zijn.
Communie en vormsel
Het vieren van de eerste heilige communie en het heilig
vormsel is nog maar nauwelijks achter de rug of de
activiteiten van de informatieavonden en aanmeldingen
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voor het komende jaar lopen alweer. Gelukkig kunnen
we het komende seizoen weer rekenen op de hulp van
catechetisch medewerkster Imke Tilma. Hopelijk mogen
we ook rekenen op de steun van ouders en anderen om
de bemensing van de werkgroepen op peil te brengen en
houden.
Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

Pelgrimage

Bedevaart Kevelaer 2022
Dit jaar wordt er op woensdag 10 augustus aanstaande vanuit onze Parochie H. Gabriël wederom de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer gehouden. Na twee jaar niet meer op bedevaart te zijn geweest door de coronamaatregelen nu hopelijk voor velen weer de mogelijkheid om samen op pelgrimage te gaan.
Het is de bedoeling dat Harmonie de Club uit Didam
ook weer meegaat en voor de muzikale ondersteuning
zorgt. De zang tijdens de plechtige Hoogmis, dit jaar om
11:30 uur en het Marialof om 17:00 uur in de Basiliek, zal
worden verzorgd door het Gabriëlkoor. Leden van het
pastoraal team zullen deze dag in de vieringen voorgaan.
’s Middags om 14:30 uur wordt in het park de grote
kruisweg gelopen en voor diegenen die minder goed ter
been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christikapel.
Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te
bezoeken en te zorgen voor de inwendige mens.
Voor informatie en opgave kunt u zich vóór 1 augustus
aanstaande aanmelden bij het secretariaat in uw eigen
geloofskern of bij de broedermeesters. Zie hieronder de
info onder uw eigen geloofskern. De kosten bedragen
€ 17,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Bij
opgave wordt u het dagprogramma overhandigd
en medegedeeld waar u kunt opstappen. De bussen
verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij het
Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan
naar Kevelaer.

Op de fiets of wandelend
Er is ook de mogelijkheid om per
fiets op bedevaart naar Kevelaer
te gaan. Ook dit jaar willen we
weer met een groep pelgrims op
dinsdag 9 augustus aanstaande per
fiets vertrekken naar Kevelaer. De
avond brengt u door in Kevelaer
en de volgende morgen sluit u zich
dan aan bij alle pelgrims die per
bus arriveren. ‘s Middags na het lof
wordt weer huiswaarts gefietst. Opgave en informatie
voor deze bedevaart per fiets bij Mimi Hendriksen, tel. 06
– 133 17 696. Graag zo spoedig mogelijk opgeven zodat
we hotelkamers kunnen vastleggen.
Tevens is er gelegenheid om zelfs per voet naar Kevelaer
te gaan. U kunt zich bij diaken Theo Reuling aansluiten
die deze tocht onderneemt. De afstand is circa 40 km,
vertrek dinsdag 9 augustus vanuit ’s-Heerenberg. Op 10
augustus gaan de wandelaars met de bussen mee terug.’
Contact: 0316 – 225 687.

Opgave Kevelaer 2022
Voor de geloofskern Wehl	tijdens de openingsuren van het secretariaat: iedere vrijdag van 9.30 uur tot
10.30 uur, tel. 0314 – 681 254
Voor de geloofskern Nieuw Wehl 	tijdens de openingsuren van het secretariaat in Wehl: iedere vrijdag van 9.30
uur tot 10.30 uur, tel. 0314 – 681 254 of bij de broedermeester Marjo Vonk,
Kleindorpseweg 18,7031 JB Wehl, tel. 0314 – 684 428 of 06 – 221 16 520
Voor de geloofskern Loil	tijdens de openingsuren van het secretariaat in Didam: dinsdag en donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur, tel.: 0316 – 221 550 of vóór 1 augustus bij de
broedermeester Tineke Geurts, Wehlseweg 38, 6841 DM Loil, Tel.: 0316 – 224 254
Voor de geloofskern Nieuw-Dijk	tijdens de openingsuren van het secretariaat in Didam: dinsdag en donderdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur, tel. 0316 – 221 550
Voor de geloofskern Kilder	tijdens de openingsuren van het secretariaat in Wehl: vrijdag van 9.30 uur tot
10.30 uur, tel. 0314 – 681 254
Voor de geloofskern ’s-Heerenberg	tijdens de openingsuren van het secretariaat: donderdag van 10.00 uur tot
12.00 uur, tel. 0314 – 661 224
Voor de geloofskern Zeddam	tijdens de openingsuren van het secretariaat: woensdag van 10.00 uur tot
12.00 uur, tel. 0314 – 651 281
Voor de geloofskern Stokkum	tijdens de openingsuren van het secretariaat in ’s-Heerenberg: donderdag van
10.00 uur tot 12 uur, Tel. 0314 – 661 224
Voor de geloofskern Beek	tijdens de openingsuren van het secretariaat: donderdag van 9.00 tot 12.00
uur, tel. 0316 - 531 264
Voor de geloofskern Braamt	tijdens de openingsuren van het secretariaat in Zeddam: woensdag van 10.00
uur tot 12.00 uur, tel. 0314 – 651 281
Voor de geloofskern Didam	tijdens de openingsuren van het secretariaat: dinsdag en donderdag van 9.30
uur tot 12.00 uur, tel. 0316 – 221 550
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Pelgrimage

Bedevaart naar Banneux
Van vrijdag 2 tot en met dinsdag 6 september 2022
is vanuit het bisdom Utrecht een bedevaart naar
Banneux. In Banneux staat Maria centraal,
omdat zij daar verschenen is aan Mariëtte
Beco. De afgelopen jaren hebben al
veel pelgrims uit onze regio de
bedevaart meegemaakt. Door
de coronapandemie is dat de
afgelopen jaren stil komen te liggen,
maar we hopen nu weer op de bekende
manier bij Maria te komen en daar te vieren.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn
er ook voldoende momenten voor gezelligheid
en ontmoeting met andere mensen

De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten
bedragen circa € 350,-. In dit bedrag zijn alle kosten
zoals die van heen- en terugreis en ook de kosten
van verblijf en begeleiding begrepen.
Voor opgave en verdere informatie
betreffende de kosten en het programma
kunt u bellen met Thea van Houten op
06 – 124 57 485. Voor algemene informatie
kunt u ook bellen met diaken Theo Reuling ofs
op 0316 – 225 687.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met
de eenvoud, maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom
van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat
er een speciaal team bestaande uit geestelijken, arts
en verpleegkundigen, verzorgers en helpers met u
mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende
voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig,
ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.
Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker
ook voor zieken, voor mensen die rolstoelafhankelijk
zijn en voor ouderen. De organisatie, door inzet van vele
vrijwilligers, is zodanig dat de bedevaartganger optimaal
aan alle activiteiten mee kan doen.

We gaan weer naar Lourdes

Van 17 september tot en met 22 september 2022 hopen
we weer met onze parochie H. Gabriël op bedevaart
te gaan naar Lourdes. Na het flyeren wat we hebben
gedaan bij de eerste uitgave van De Gabriël dit jaar,
zijn de inschrijvingen in een stroomversnelling gegaan.
Parochianen en mensen van buiten de parochie die
zich aanmelden om met ons mee te gaan. Iedereen is
enthousiast en men heeft er zin in om te gaan.
We hebben nog beperkt aantal plaatsen vrij. Dus als u denkt
om mee te gaan wacht niet te lang met het opgeven.
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U kunt contact opnemen met iemand van pastoresteam
of met Riet Visser en Wilma Beursken van de
Lourdeswerkgroep, bereikbaar via het secretariaat van de
parochie (0316 – 221 021).
Wij hopen dat deze reis door kan gaan en hopen op een
goede en mooie bedevaart.
Lourdeswerkgroep
parochie H. Gabriël

Gabriël actueel

Monique Bakema, dirigente SamSam

Kinderen houden van orgelmuziek
Op een zonnige zaterdagochtend begin mei ging ik langs bij Monique Bakema-Volman. Bij velen in de parochie
H. Gabriël is ze wel bekend als organist bij vele vieringen van het dames en herenkoor Cantare per Dio. Echter, ze
is een nieuwe uitdaging aangegaan en daar zijn we wel benieuwd naar. Ze heeft sinds januari 2022 kinderkoor
SamSam onder haar hoede. En daarom hebben we Monique gevraagd even tijd te maken om wat vragen van
onze kant te beantwoorden voordat ze op een welverdiende vakantie gaat.
Enige tijd geleden kwam de vraag van pastoor Marc
Oortman en het bestuur of Monique het kinderkoor
wil gaan begeleiden. Daar schrok ze enigszins van. Dat
wordt een grote uitdaging. Als 14-jarige begon ze 46
jaar geleden als organist bij het Jongerenkoor uit Nieuw
Wehl. Daar leerde ze ook Ans Kolenbrander-Mullink
kennen en hebben zij samen jarenlang de kar getrokken. Toen Ans vertrok bleef Monique het koor trouw,
ging daarnaast ook het Dames en Herenkoor uit Nieuw
Wehl begeleiden en heeft ze, door de jaren heen diverse
andere koren in de regio op het orgel begeleid en gedirigeerd. Een kinderkoor zat daar in al die jaren niet bij dus
waarom juist de vraag aan haar?
Voordat Monique de beslissing wilde nemen ging ze
te rade bij Ans, die zeer veel ervaring heeft met het
dirigeren van diverse koren. Die gaf haar mee dat een
kinderkoor het allerleukste is om te doen maar ook het
meest moeilijke. En met een zak vol goede tips durfde
Monique de stap te wagen en onder het motto van:
‘Je krijgt meer spijt van de dingen die je niet gedaan
hebt dan die je wel hebt gedaan’ is ze vol overtuiging
begonnen aan de klus. Dat ze kinderkoor SamSam door
allerlei omstandigheden niet live heeft gehoord tijdens
de Kerstviering vond ze erg jammer. De nieuwsgierigheid was wel erg groot, een druk programma en corona
gooiden toen roet in het eten.

Het koor is met Monique nu een aantal maanden onderweg en dat is even wennen aan elkaar. SamSam bestaat
uit een klein groepje jongens en meiden tussen de 7
en 15 jaar. De repetities zijn in het Parochiecentrum in
Didam op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Er is koorscholing geïntroduceerd, het leren naar muziek
luisteren en inzingoefeningen zodat men de juiste toon
kan pakken. En dat afwisselen met een kwartiertje lekker
buiten rondrennen of spelen. Ook wordt er uitdaging
gezocht door bijvoorbeeld Engelstalig of wat Latijnse
teksten te gaan zingen. Dit wordt ook wel als spannend
ervaren. Het is zoeken naar een afwisseling van concentratie en ontspanning waarbij de kinderen steeds meer
ontdekken dat zingen erg leuk is en dat de tijd van de repetitie voorbij vliegt. De aankondiging dat Monique een
paar weken niet zou repeteren in verband met vakantie
werd dan ook niet leuk gevonden. Leren zingen is de
grootste drijfveer en als Monique er niet is zouden ze het
zingen gaan missen.
Kinderkoor SamSam verzorgt ongeveer een keer per drie
maanden een gezinsviering zoals met Palmpasen of de
laatste viering voor de zomervakantie, en dit is tot nu toe
steeds in de Mariakerk in Didam. Of dit ook elders gaat
gebeuren is voor Monique niet geheel duidelijk. Het zou
wellicht wel mooi zijn om het koor elders te laten zingen
zodat ook kinderen uit de overige geloofskernen
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kennismaken met zingen
in de kerk. Aan het repertoire gaat Monique niet
sleutelen, er is voldoende
alleen mist ze hier en
daar wat bladmuziek bij
de teksten. Dit maakt
het wat lastig voor de
muzikale begeleiding.
Het gaat Monique toch
echt om live muziek en
ze heeft gemerkt dat de kinderen onder de indruk zijn
van orgelmuziek. Ook blijft er Nederlandstalig gezongen

worden, Engels mag, maar het zal in dienst van de liturgie staan. De werkgroep gezinsviering helpt voortdurend
mee en ook Josine ten Have ondersteunt Monique met
raad en daad.
Het kinderkoor kan uiteraard altijd nieuwe leden gebruiken en zo ook nu weer. Daarom wil Monique een inloopmiddag organiseren waarbij mogelijk nieuwe leden eens
kunnen meezingen en meebeleven. Dit zal op dinsdag
21 juni aanstaande zijn in het parochiecentrum Didam
van 15.00 uur tot 16.00 uur. En ook na afloop van de gezinsviering op 10 juli aanstaande is er mogelijkheid om
kennis te maken met het koor en de begeleiding.

Kind en liturgie

Eerste heilige communie 2022
Op zondag 22 mei 2022 hebben we genoten van een stralende dag, met 29 kinderen die hun eerste heilige communie
mochten ontvangen. De kerk was door de ouders prachtig versierd en de kinderen goed voorbereidt. We hoorden het
bijbelverhaal over de leerlingen die Jezus pas herkenden in het breken van het brood. Delen stond dan ook centraal in
deze viering, je kunt niet alleen delen in eten, maar ook delen in vriendschap en troost en samen spelen. We hopen dat
deze kinderen hun leven lang blijven delen van alle kwaliteiten die ze bezitten en nog vaak deelgenoot mogen zijn aan
de tafel van de Heer.
Gefeliciteerd!

e, Amelie, Danae,
Tessa, Beau, Julian, Luuk, Elin, Jurr r, Iris, Jaivey,
Femm, Mette, Djayro, Jaimy, Caspa
Alicia, Anouk en Fayen

Sol lana, Tim, Liza, Lucas, Daan,
Noo
Stan, Norah, Dex, Jack en Lotte r,
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Kind en liturgie

Vormsel 2022
Met Pinksteren hebben de 7 jongeren, die zich daarop hebben voorbereid, het heilig vormsel ontvangen. Door pastoor
Marc Oortman, vormheer namens de bisschop, werd aan hen de handen opgelegd en de zalving met het chrisma toegediend. In de viering hebben de kaarsen gebrand die ze zelf versierd hadden tijdens het vormselkamp.
Met het ontvangen van het vormsel is een jaar van voorbereiding afgesloten. Corona speelde nadrukkelijk nog wel een
rol in het wel of niet doorgaan van bijeenkomsten, maar al met al kunnen we spreken van een mooie en succesvolle
periode. Wij wensen hen een toekomst toe vol van de Heilige Geest en ook geestig. Gefeliciteerd!

Opgave eerste communie en vormsel 2023
Deze maand vinden de informatieavonden plaats voor de voorbereiding van de eerste communie en vormsel voor het
komende jaar (2022-2023).
Eerste communie
Voor de eerste communie hebben ouders van kinderen, die nu in groep 3 of 4 van de basisschool zitten, informatie
ontvangen over de opzet en inhoud van de voorbereiding die in de zomer gaat starten. Daarna konden de kinderen
aangemeld worden om die voorbereiding mee te gaan doen. Dat aanmelden kan nog tot 1 augustus. Meer informatie
hierover kan opgevraagd worden via het e-mailadres: eerstecommunie@parochiegabriel.nl.
Vormsel
Ook heeft een informatieavond plaatsgevonden voor ouders waarvan de kinderen het komende jaar aan het vormseltraject willen meedoen. Kinderen die nu in groep 8 van de basisschool of de brugklas zitten kunnen zich hiervoor
aanmelden. De voorbereiding start rond de zomer en zal waarschijnlijk rond Pinksteren 2023 uitmonden in een viering
waarin het sacrament van het Vormsel zal worden toegediend. Meer informatie hierover kan opgevraagd worden via het
e-mailadres: vormsel@parochiegabriel.nl.
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Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
De 1e zondag na Pinksteren vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drieeenheid. Soms wordt de “Heilige Drie-eenheid” ook wel “Drievuldigheid” genoemd.
1+1+1=???
Op dit feest gaat het over God als de Heilige Drie-eenheid. Het lijkt misschien wel
'geloofsrekenen'. Hoeveel is 1+1+1? Op school 3 maar in de kerk 1.
Lees maar verder…
Vader, Zoon en H. Geest
Op het feest van de Heilige Drie-eenheid vieren we dat we
geloven in 1 God in 3 Personen. Samen nog steeds 1 God.
1+1+1 blijft dus 1.Dit is een mysterie en geen puzzel of
rekensom. Een mysterie betekent dat het te groot is om te
snappen (ook voor volwassenen). God is te groot voor ons
verstand, al heb je nog zo'n wiskundeknobbel.

Denk maar aan het
kruisteken en tel maar mee:
(1) God de Vader,
(2) God de Zoon (Jezus)
en
(3) God de Heilige Geest.

Drie ene God
Met 1 God in 3 Personen is het net zo. De 3 Personen, de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest zijn alle 3 weer een beetje anders. Ze helpen je alle 3
op hun eigen manier. Ze houden alle 3 op een andere manier van jou.
Ze kennen jou op 3 manieren. Toch zijn ze samen 1 God.
Ze horen bij elkaar. En tussen hen is er liefde.
Driedubbel feest
Drievuldigheidszondag is dus eigenlijk een 3-dubbel feest. We vieren dat God op 3
verschillende manieren van ons houdt. Dat Hij ons op 3 manieren helpt. Dat Hij ons op 3
manieren kent. Dat wij op 3 manieren tot Hem kunnen bidden. Als dit geen feestgedachte is!
“Dit is één van de vele symbolen voor de
Heilige Drievuldigheid. Het heet een
triquetras (Latijn voor driehoekig). Als je
goed kijkt zie je er ook drie vissen in. Je
kan het daarom ook als een symbool
voor Jezus zien. Het symbool voor Jezus
is namelijk de vis (in het Grieks 'ichtus').”

Download via
de website een
kleurplaat of
knutselwerkje
voor
drievuldigheids
rkkids.nl/drievuldigheids
zondag
zondag

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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Voorbeeld
Om het toch wat beter te begrijpen kan je het vergelijken
met een gezin van een vader, een moeder en een kind.
Ze zijn 3 personen en toch zijn ze 1 gezin. Ze horen bij elkaar,
maar zijn ook alle 3 anders. Het zijn 3 eigen, aparte personen.
Ze hebben alle 3 een eigen rol in het gezin, een eigen gezicht en
een eigen karakter. Tegelijk horen ze bij elkaar en houden ze van elkaar.

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

Familieberichten
Doop, huwelijk en overlijden in onze parochie
Op deze pagina staan we stil bij hen die we hebben mogen opnemen in onze geloofsgemeenschap doordat zij het
doopsel hebben mogen ontvangen. Maar ook staan we stil bij hen die we hebben moeten laten gaan, zij die zijn
overleden. Ook degenen die het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen krijgen hier een vermelding.
Didam
18 maart
19 maart
7 april

Gedoopt
9 april
23 april
24 april
30 april
15 mei

Tygo Ankersmit
Sjaak Vreman
Lexy Wennekes
Sol lana Bosch
Floor Jansen

Trees ter Voert-ten Haaf
Corry Roovers
Lenie van den Berg-Janssen

81 jaar
84 jaar
78 jaar

’s-Heerenberg
29 maart
Gerard Bodde
31 maart
Tony Jansen-Meuleman
20 april
Dinie Bijenhof-Keuben

70 jaar
89 jaar
72 jaar

Getrouwd

Kilder
3 april
26 april
28 april

Jan Reulink
Bennie Limbeek
Geert Wienholts

79 jaar
78 jaar
60 jaar

7 mei
10 mei

Loil
20 april

Mientje Lamers- Harmsen

89 jaar

Nick Bosman en Dajano Kristo
Ian te Dorsthorst en Klaudia Slagowske

Nieuw-Dijk
8 april
Joep van Londen
18 april
Thea Reuling-Aaldering

Overleden
Beek
3 april

Leike Balduk- Wenting

96 jaar

Stokkum
24 maart
29 maart
17 april

80 jaar
80 jaar

Betsie Verstegen-van Kempen 86 jaar
Betsie Verstegen-Menting
92 jaar
Sijfert Lanke
85 jaar

Nieuws uit de geloofskernen
Beek

vrijwilligers het Gabriëlspeldje op als een uiting van
waardering voor de inzet van deze vrijwilligers, die al
vele jaren op meerdere gebieden in de eucharistieviering hun steentje hebben bijgedragen.

Vrijwilligers gehuldigd in Sint-Martinuskerk te Beek
Op zondagmorgen 3 april jongstleden werden er na de
dienst van 11:00 uur een aantal - inmiddels gestopte
– vrijwilligers van de Sint-Martinusparochie in Beek
gehuldigd. Pastoor Marc Oortman speldde een aantal

Het betreft de vrijwilligers: Harrie Roording (kerkkoor),
Ben Rosendaal (vervulde al vele jaren allerlei mogelijke
functie’s van collectant tot koster, etc.), en Harrie en
Diesje Bod (kerkkoor). Van de pastoor mocht mevrouw
Kaak (3e van rechts) ook bij op de foto.
Na de dienst was
er koffie met wat
lekkers, waarvan
door vele collegavrijwilligers en
kerkgangers
gebruik werd
gemaakt. Tevens
kon men ook nader kennismaken
met Pastoor Marc
Oortman.
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Didam

Mariaviering
Op zaterdag 13 augustus vindt de jaarlijkse Mariaviering plaats in de Mariakapel aan de Tatelaar. Deze
gebedsviering begint om 18:00 uur buiten bij de kapel,
de kapel zal dan ook weer mooi versierd zijn. Als het
regent wordt de viering gehouden in de Mariakerk.
Ontmoetingsdagen in Didam
Op 5 en 6 september worden voor de geloofskernen
van Didam, Loil en Nieuw-Dijk weer de ontmoetingsdagen georganiseerd. Deze dagen zijn bestemd voor
ouderen, zieken en alleenstaanden. Door de coronapandemie heeft dit in 2020 en 2021 niet door kunnen
gaan, maar we hopen dat het dit jaar wel gaat lukken.

Schuttersviering
In het weekend van 24 juli worden de schuttersfeesten
gehouden in Didam, Loil en Nieuw-Dijk. De schuttersviering voor Didam is in de Mariakerk op maandag 25
juli om 08.30 uur. De schutterij ‘De Eendracht’, neemt
hierin het voortouw.

Een verandering is wel dat de dagen niet meer bij
Jan&Jan worden gehouden, maar in Zalencentrum Plok
in Oud-Dijk. De werkgroep gaat weer zorgen voor een
leuk en ontspannend programma. Daarbij natuurlijk
ook een stukje inhoud, zoals u gewend bent.
Voor meer informatie kunt u bellen met Agnes Huijbers,
telefoon 0316 – 223 790. Opgeven kan alvast bij het
secretariaat van de geloofskern Maria en Martinus op
dinsdag- en donderdagmorgen of via mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl.

’s-Heerenberg

Eerlijke vinder

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 18 juni tot en met vrijdag 26
augustus hun verjaardag hopen te vieren:

A. Vink – Jonkhans - 101
A. Fischer - 98
W. van der Tuin-Erdhuizen-95
A. van Halteren-Hegman - 93
J. Mijnen-Hofstad - 92
M. van Uhm-Bosmann - 92
W. Velthausz-Bisseling – 92
B. Jansen - 91
J. Bonnes - 91
B. den Elzen - 91
T. Stoffelen - 91
H. Banning-Voortjes - 91
H. Ampting - 90
T. Medze – 90
B. Heitkamp - 89
A. Jansen-Böhmer - 89
N. van Kol - 89
T. Roording - 88
F. van Weert - 88
M. Döring-Seegers - 88 jaar
E. Berentsen-Habermann – 84
H. Klappe-Bisseling - 84
G. van Bree - 84
M. van Megen - 84
H. Geuijen - 84
J. Gort-Segers - 83
T. Jansen - 83
A. Maatman-Nijland - 83
J. Blom-Verhoeven - 83
J. Meurs - 83
P. Rietveld - 83
B. Grootherder-van Alen - 83
H. van Hal-Hunting - 83
W. Wennekes-Jansen - 82
J. Thuis – 82
M. de Lange-Koster – 82
W. van der Wal-Wanders - 82
J. Nuhaan - 82
J. Reneman-Jansen - 82
B. van Hal- Helmink - 82

M. Keurentjes-Verheij - 82
H. van Oostwaard - 88
R. te Dorsthorst- van Mierle - 88
W. van Alst – 88
E. Wijgman-Driessen - 87
A. Huijink - 87
M. Spekking-Liebrand - 87
A. te Boekhorst- Willemsen - 87
G. Verstegen - 86
T. Dijkman-Wittenhorst - 86
R. Roosen - 86
H. Janshen-de Wild - 86
B. Angenent-Roelofzen - 86
H. Bronkhorst - 86
M. Ros – 86
H. Krauts-Kroes - 85
G. Berntsen-Kock - 85
S. Peters - 85
G. ten Kleij – 85
F. Wennekes - 82
M. van Wissen-Struyk - 81
R. van Alst - 81
J. Heuveling - 81
B. Brugman-Straub - 81
B. Jochoms-Wijers - 81
D. Berendsen- van Wessel - 81
A. Spekschoor- 80
J. Bröcking - 80
H. Ageling-Daals - 80
J. Arendsen-Jansen - 80
H Bouwman - 80
G Gerrits-van Mil - 80
A Poppe-Bussing - 80
H Arendsen - 80
J Koster-Welling - 80
G Elshof - 80
H Akkerman - 80
J Bos – Geutjes - 80
C Heurnink-Berndsen - 80

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

Na elke viering loopt de dienstdoende koster ter controle nog een keer door de kerk. Zo ook na de viering
op Paaszaterdag. Koster Frans zag een portemonnee
liggen met inhoud. Ook zat er een bankpasje in. Verder
werden geen gegevens van de eigenaar aangetroffen.
De portemonnee met inhoud afgeven bij de politie
was een mogelijkheid.
De beurs met inhoud werd tijdelijk opgeborgen in de
lokale kluis in afwachting of iemand zich zou melden.
De dochter van Frans, Lindsay, kwam met een lumineuze oplossing: we maken een klein bedrag over op het
rekeningnummer dat op het pasje staat met de vermelding dat we de portemonnee hebben gevonden en dat
degene deze kon ophalen bij het secretariaat. Meteen
de volgend dag meldde zich een zeer gelukkige eigenaresse zodat de portemonnee weer teruggegeven kon
worden. De eigenaresse was zo blij dat ze een kleine
donatie overmaakte aan de kerk als beloning.
Eind goed al goed!
De St. Pancratiuskerk 1897-2022
Op 4 september wordt een herdenkingsviering gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de
St. Pancratiuskerk. In 1897 is de huidige St. Pancratiuskerk door Alfred Tepe in neogotische stijl gebouwd en
op 17 augustus 1897 werd de kerk ingezegend door
pastoor Nales en de bisschop van Utrecht Henricus van
de Wetering.
Even een stukje geschiedenis. Eigenlijk begon de St.
Pancratiuskerk op Huis Bergh. Tegenwoordig kun je
daarvan nog het kapelletje vinden. Nabij Huis Bergh
bouwde Adam van de Bergh in 1250-1260 de eerste
katholieke kapel, toegewijd aan Sint Pancratius en Sint
Gregorius. (Nu is dat de huidige Nederlands Hervormde
kerk). Sint Pancratius is de patroonheilige van de
huidige katholieke kerk. Hoe men toentertijd aan deze
patroon is gekomen, is niet duidelijk.
In 1379 kreeg ‘s-Heerenberg stadsrechten en werd een
zelfstandige parochie. De St. Pancratiuskapel werd uitgebreid tot een ruime kerk. In 1805 kreeg de ‘s-Heerenbergse kerkgemeenschap de zgn. Baustetterkerk waar
nu ongeveer het zorgcentrum is. Pas na 1853 kan in
Nederland het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
het startsein zijn voor een periode van bloei: een rijk
rooms klooster- en verenigingsleven is het gevolg.
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Nieuw Wehl
Schuttersviering
Helaas vindt er dit jaar, vanwege gebrek aan belangstelling géén schuttersviering met processie plaats in
Nieuw Wehl. We hopen dat er volgend jaar weer animo
zal zijn om deze traditie voort te zetten.

Wehl
Sacramentsprocessie zondag 19 juni

In de St. Pancratiuskerk zijn nog unieke historische
elementen bewaard gebleven:
- in de klokkentoren hangen nog de beroemde klokken
die door Geert van Wou in 1496 zijn gegoten;
- het Maarschalkerweerdorgel die in 1907 in gebruik
werd genomen werd in 2011 grondig gerestaureerd.
Er worden regelmatig concerten verzorgd voor de
orgel-liefhebbers en alle parochianen;
- tijdens de tweede wereldoorlog werden in 1942
pastoor Galama en kapelaan van Rooijen naar Dachau
gedeporteerd en zijn daar om het leven gekomen.
In de kerk is een gedachteniskapel gewijd aan deze
martelaren van ’s-Heerenberg;
- rond 1995 zijn de restauratiewerkzaamheden begonnen. De buitenkant was eerst aan de beurt en daarna
is de muurschildering in de kerk weer in de oude stijl
teruggebracht.
In het volgend nummer van De Gabriël komen we hier
met een uitgebreider artikel op terug.
Op 4 september start de jubileumviering om 10:00 uur
voor alle parochianen en genodigden. Na de viering is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de pastorietuin
onder het genot van koffie / thee.
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Voor het eerst zal de Sacramentsprocessie in Wehl een
zogenaamd Gabriëlmoment zijn. Er zullen dan ook
op deze zondag verder geen andere vieringen in de
parochie zijn en wordt er parochiebreed door mensen
meegewerkt om de processie mogelijk te maken.
Om 10:00 uur zullen we beginnen met de eucharistieviering waarin het Allerheiligste centraal staat. De
viering wordt gehouden in de kerk, en, mits het weer
het toelaat, zullen we met het Allerheiligste naar buiten
trekken voor een rondje om de kerk. We hopen dat
iedereen daarbij mee wilt trekken. De viering zal muzikaal worden begeleid door het Cantare per Dio en door
muziekvereniging AMDG.
Na de viering is er gelegenheid om gezamenlijk op het
kerkplein een kop koffie te drinken. We hopen van harte
dat u met ons mee wilt trekken en dat we daarmee
deze oude traditie in ere kunnen houden en wellicht in
de toekomst weer uit kunnen breiden.
Ontmoetingsdag 2022
Na 2 jaar hopen wij u op woensdag 26 oktober 2022
weer te ontmoeten voor een gezellige ontmoetingsdag.
Traditiegetrouw starten wij deze dag met de eucharistieviering, lunch, het ontspannen muzikale gedeelte

met aansluitend het Marialof. Tijdens de eucharistieviering is er een mogelijkheid om vrijblijvend de ziekenzalving te ontvangen.
In de volgende Gabriel zullen wij u verder informeren
over deze dag en de aanmeldingsmogelijkheden. De
werkgroep ‘Ontmoetingsdag’ wenst u allen een mooie
zomer en alle goeds.

Zeddam
Openluchtmis in Natuurtheater
Op zondag 7 augustus gedenken wij onze patroonheilige St. Oswaldus. Het gelijknamige Oswaldusgilde viert
dan ook hun naamdag en het is al enkele jaren traditie
om deze feestdag te beginnen met een Eucharistieviering in het natuurtheater in Zeddam.

Aanvang van de dienst is om 10:30 uur. Mocht het
onverhoopt slecht weer zijn, wordt de viering verplaatst
naar de St. Oswalduskerk.
Openluchtmis bij Mariakapel Vethuizen
Op maandag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming,
zal weer de jaarlijkse eucharistieviering bij het Mariakapelletje aan de Holthuizerstraat in Vethuizen plaatsvinden. Aanvang 19:00 uur. De geloofskernen Zeddam,
Braamt en Azewijn verzorgen deze viering.
De belangstelling is altijd groot voor deze openluchtmis en gelukkig is het meestal mooi weer. Mocht het
onverhoopt toch slecht weer zijn, wordt de viering
verplaatst naar de St. Oswalduskerk in Zeddam.
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Schema doordeweekse vieringen
Let op: onder voorbehoud van maatregelen rondom corona!
Kijk op www.parochiegabriel.nl en in de h-a-h kranten.
Dinsdag:
Loil
Wehl
Beek

vindt vooralsnog niet plaats
vindt vooralsnog niet plaats
op elke dinsdag om 09.00 uur

Woensdag:
Nieuw-Dijk vindt vooralsnog niet plaats
‘s-Heerenberg op elke woensdag om 19.00 uur
Donderdag:
Didam
Didam
Zeddam

om 09.00 uur op elke donderdag
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden vindt vooralsnog niet plaats
om 18.30 uur elke donderdag

Vrijdag:
Wehl

om 09.00 uur elke vrijdag

Emmaus - Pancratius te ’s-Heerenberg
Kerk: Hofstraat 2 Secretariaat: Hofstraat 4, 7041 AD ’s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 E-mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur
St. Oswaldus te Zeddam
Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 10.00-12.00 uur.
St. Johannes de Doper te Kilder
E-mail: sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl
OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl
Te contacten via het secretariaat in Wehl
Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur
St. Martinus te Wehl
Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur

Bereikbaarheid

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

Werkadres parochie H. Gabriël
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 e-mail: secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl IBAN: NL96 RABO 0154 6624 02

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt
Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.: 06 – 306 44 758 E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.
Openingstijden secretariaat: dinsdag 10.00-11.00 uur

Pastoraal team
Pastoor Marc Oortman
Tel.: 06-826 83 971 e-mail: m.oortman@parochiegabriel.nl
Diaken Theo Reuling ofs
Tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Parochiebestuur
Pastoor Marc Oortman - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Vacant - Secretaris
Eric Kessen - Penningmeester
Tonnie Kuppens - Gebouwenbeheer
Theo Holleman - Kerkhofzaken
Dorothé Vermeeren - Communicatie
Mia Roosendaal - Lid
PASTORALE NOOD: tel.: 06-55755957. Via dit nummer is tussen
09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval
van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de
Zieken of de ziekenzegen).
Soms gaat het even niet
Sensoor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767
vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week.
Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensoor.nl.
Ziekenbezoek
Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst
namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.
Uitvaartwacht
Tel. 06-29007265
(voor verzoek kerkelijke uitvaart door uitvaartonderneming)
Vertrouwenspersoon
Tel.: 06-18706760 of via vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl

St. Martinus te Beek
Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
Tel.: 0316-531264 E-mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur
H. Martinus/H. Maria te Didam
Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550 E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 09.30-12.00 uur
H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk
E-mail: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat:
U kunt terecht bij het secretariaat in Didam
OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil
Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272 E-mail: olvloil@parochiegabriel.nl
Spreekuur: U kunt ook terecht bij het secretariaat in Didam
Afspraken
Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie;
de afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers.
De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u
ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secretariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus
van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren
liggen ook achter in de kerkportalen.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit
de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op
www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de
actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze
Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel!

Redactie
Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de
geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Augustine van Ree en
Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl

