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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.    
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Op de voorpagina: Op Tweede Pinksterdag vierde 
pater Toon te Dorsthorst omi in Wehl zijn (uitgesteld) 
50-jarig priesterjubileum en het feit dat hij al evenveel 
jaren werkzaam is in Suriname. In de week na Pinksteren 
bezocht diaken Theo Reuling hem bij zijn tweelingbroer 
Jan in Eldrik voor een interview.
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AgendaAgenda
Agenda parochie H. Gabriël

•  Jubileumviering 125 jaar Pancratiuskerk  
Zondag 4 september 
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg

•  Bedevaart Lourdes 
17 tot en met 22 september 

•  Gabriëldag  
Zondag 25 september 

 Mariakerk Didam

•  Voorstelling ‘Titus, held of heilige?’  
Woensdag 26 oktober 
Mariakerk Didam

•  Ontmoetingsdag   
Woensdag 26 oktober

 Koningin Beatrix Centrum Wehl
 St. Martinuskerk Beek
 Mariakerk Didam

•  Vrijwilligersbijeenkomst  
Zaterdag 29 oktober 
Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 
18 oktober. De datum voor het aanleveren van 
artikelen staat op woensdag 21 september. De 
redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken 
taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te 
plaatsen.  

Verschijningsdata 2022:
Nr. 5 – 2022  dinsdag 18 oktober 
aanleveren copy uiterlijk woensdag 21 september
Nr. 6 – 2022  dinsdag 6 december 
aanleveren copy uiterlijk woensdag 9 november
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VoorwoordVoorwoord
Na tien jaar als hoofdredacteur werkzaam te zijn 
geweest voor De Gabriël legde Augustine van 
Ree na het afronden van de vorige editie van het 
parochieblad haar taken neer. Zij maakte van De 
Gabriël een lezenswaardig en informatief blad met 
interessante verhalen en berichten, opgemaakt 
in een kleurrijk geheel. Aan mij nu de eer om haar 
functie over te nemen en haar goede werk voort 
te zetten. Al geef ik op den duur uiteraard ook een 
eigen draai aan het parochieblad.

In dit voorwoord wil ik graag van de gelegenheid 
gebruik maken om me aan u voor te stellen. Mijn 
achtergrond ligt in de journalistiek. Een aantal van 
u kent mij daar waarschijnlijk ook van. Jarenlang 
werkte ik als redacteur en eindredacteur voor het 
Montferland Journaal. Tien jaar geleden begon ik 
mijn eigen tekstbureau. Als zzp’er maakte ik ver-
schillende tekstproducties en deed ik veel eindre-
dactiewerk. Daarnaast bleef ik actief in de jour-
nalistiek. Zo schrijf ik ook nu nog artikelen voor 
onder andere De Gelderlander en heb ik een eigen 
nieuwssite Stem van Montferland, waarvoor ik het 
afgelopen jaar echter niet zo actief ben geweest. 
Inmiddels heb ik naast het schrijven en redigeren 
ook een andere passie gevonden: brood. Sinds 
vorig jaar maart werk ik in de winkel van bakkerij 
Van Bentum in Didam.

Onlangs kreeg ik van het parochiebestuur het ver-
zoek de functie van hoofredacteur van De Gabriël 
op me te nemen. Daarop heb ik volmondig ‘ja’ 
gezegd. In het coördineren en redigeren van het 
parochieblad kan ik mijn liefde voor het ‘maken’ 
van bladen weer kwijt. Daarbij kunt u af en toe ook 
een artikel van mijn hand in De Gabriël lezen.

Bij de totstandkoming van deze vierde, en voor 
mij eerste, editie van De Gabriël heb ik me echter 
alleen bezig gehouden met de coördinatie en eind-
redactie van het blad. De teksten en foto’s komen 
van onze pastores en vrijwilligers van de parochie 
H. Gabriël. Zo interviewde diaken Theo Reuling 
pater Toon te Dorshorst in verband met zijn pries-
terjubileum, kwam er van de geloofsgemeenschap 
Emmaus-Pancratius een artikel over 125 jaar St. 
Pancratiuskerk en schreef penningmeester Eric Kes-
sen over de herijking van het oorlogsmonument 
van Zeddam en Braamt. Ik wens u veel leesplezier!
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Actie Kerkbalans 2022
In elke De Gabriël geven we u met de ‘thermometer’ de 
actuele stand van de ontvangen kerkbijdragen uit de 
Actie Kerkbalans. Met de Actie Kerkbalans 2022 draagt 
u allen onze parochie H. Gabriël weer een warm hart 
toe. Zo kunnen wij met uw bijdragen ook dit jaar blijven 
bouwen aan ‘de kerk van morgen’. Inmiddels is het jaar 
alweer ruim over de helft en zijn met de kopijdatum voor 
deze editie van parochieblad De Gabriël de bijdragen 
tot en met juni geboekt. Heeft u uw bijdrage al gedaan 
of toegezegd? Heel hartelijk dank hiervoor! Deze 
zijn welbesteed. Met uw bijdragen houden wij onze 
kerkgebouwen in goede staat en kunnen we iedereen 
een plek blijven bieden voor ontmoeting en inspiratie. 

Giften en kaarsengeld nu ook digitaal
In de vorige editie van De Gabriël hebben we u bekend 
gemaakt met de donatiezuil in de Pancratiuskerk in  
’s-Heerenberg, die op 18 mei door onze pastoor Marc 
Oortman in gebruik is genomen. Hoe vaak komt het 
niet voor dat u naar de kerk komt en weer geen (klein)
geld op zak hebt voor een kaarsje of de collecte? In 
’s-Heerenberg is het tegenwoordig dus ook mogelijk om 
digitaal uw bijdrage te geven. De donatiezuil is achter in 
de kerk geplaatst, waar u met uw bankpas contactloos 
kunt betalen voor uw kaarsjes of de kerk kunt steunen 
met uw gift. We zien dat de Donatiezuil al door velen is 

gevonden en er dagelijks transacties worden geboekt. 
Hiermee is de parochie zeer verheugd en we kijken naar 
de mogelijkheden om binnenkort de donatiezuil ook in 
andere kerkgebouwen in onze parochie te plaatsen. 

Gabriël actueel

Financiën

Peter Vermaat speelt op woensdag 26 oktober in de Ma-
riakerk in Didam zijn voorstelling ‘Titus, held of heilige?’, 
een theatrale en poëtische vertelling over het leven van 
Titus Brandsma. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon 
heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar. 
Niet iedereen weet wat Titus Brandsma heeft bezield 
en hoe hij heeft geleefd. In een theatervoorstelling met 
levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het 
levensverhaal van Titus Brandsma. 

In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij 
Bolsward), werd hij in 1942 in Dachau met een injectie 
om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwets-
baar mens, die overeind bleef te midden van het oorlogs-
geweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde 
mysticus, die oog had voor mensen in crisissituaties. De 
kroniek van een geleerde, die journalisten motiveerde 
niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde 
tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van 
vandaag. 

In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter 
Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen 
man. Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-

theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn 
verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Meer 
informatie staat op www.petervermaat.nl/voorstellin-
gen/titus.

De entree voor de voorstelling bedraagt 5 euro. Reserve-
ren kan via 0316-225687 of t.reuling@parochiegabriel.nl.

Peter Vermaat speelt ‘Titus, held of heilige?’
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Pastoraal woord Pastoraal woord 

Rond de boerenacties heb ik een dubbel gevoel. Aan 
de ene kant begrijp ik het verzet volkomen: het gaat 
om het voortbestaan van boerenbedrijven, het leven 
van gezinnen. Aan de andere kant zijn de voorgestelde 
maatregelen niet zomaar uit de lucht komen vallen. 
Er moet wat gebeuren om volwaardige natuur in de 
toekomst veilig te stellen. Mensen kunnen niet leven 
zonder de natuur; ons leven is ervan afhankelijk.

Tijdens de schuttersviering in Loil heb ik dit onderwerp 
ook aangehaald. Wat wensen wij ons nageslacht toe? 
Wat gunnen wij onze kinderen, klein- en achterklein-
kinderen en vervolgens weer hun kinderen? Het beste 
toch? En dat staat nu onder druk, zwaar onder druk. 
Niet alleen door de stikstofproblematiek, maar ook de 
klimaatverandering, toenemende afstand tussen arm 
en rijk, verschuivende machtsverhoudingen op wereld-
niveau, enzovoort. Voor sommige problemen wordt nu 
van ons actie verwacht, omdat het voor de volgende 
generatie onomkeerbaar te laat is om er nog wat aan te 
doen. Wij leven nu in een cruciale periode. Uw kinderen 
opzadelen met een onoplosbaar probleem lijkt niet di-
rect iets wat we voor ogen hebben. Dat gun je hen niet. 
Dat laat je hen niet na.

In het boek Genesis oordeelt God over Zijn schepping, 
over de aarde: ‘dat die goed is’ (Gen 1). Met de mens als 
beheerder mogen we ervoor gaan dat de aarde goed 
blijft, zeker voor de generaties na ons. In die zin hebben 
wij de erfenis van onze kinderen te leen en vraagt het 
om goed beheer om de toekomst van onze kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen net zo goed te laten zijn 
als, of zelfs nog beter dan, onze tijd. Termen als duur-
zaamheid en kwaliteit van leven voor álle schepselen 
mogen daarom de boventoon voeren in ons doen en 
laten. Alle levende en niet-levende schepselen. Dat is 
heel wat. Maar wij genieten er nu van, dus waarom niet 
hetzelfde gunnen aan ons nageslacht? Het stelt vragen 
aan ons. Hoe denken wij hierover en vullen wij het in?
 
Om met de woorden van Paus Franciscus uit zijn en-
cycliek Laudato Si’ te besluiten: ‘De roeping behoeders 
van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te 
geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugd-
zaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin 
van ondergeschikt belang.’ (217)

Diaken Theo Reuling ofs

et was bijzonder toen ik in juli met de Vierdaag-
se van Nijmegen meeliep. Voor het eerst weer 
na twee jaren afgelasting door corona. Een 
eerste dag die door de tropische hitte toch niet 

doorging. Een tweede dag die ook tropische tempera-
turen kende en daardoor best pittig was en een derde 
dag waarop ik doornat geregend ben. Gelukkig was de 
slotdag qua weer er één uit het boekje en kon ik met 
voldoening het kruisje ophalen. 

Een extra complicatie konden nog boerenacties zijn. 
Dat bleven uiteindelijk publieksvriendelijke acties en 
veel wandelaars hebben genoten van wat werd uitge-
deeld aan zuivel, fruit, eieren en gladiolen. En daarbij de 
boerenzakdoek niet te vergeten, als symbool van het 
boerenverzet tegen de stikstofmaatregelen.

H
De erfenis van onze kinderen
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Gabriël actueel

Op Tweede Pinksterdag vierde pater Toon te Dorsthorst omi in Wehl zijn (uitgesteld) 50-jarig priesterjubileum en 
het feit dat hij al evenveel jaren werkzaam is in Suriname. In de week na Pinksteren bezoek ik hem bij zijn twee-
lingbroer Jan in Eldrik. In de voorkamer, met zicht op de landerijen en de Wehlse Beek, leg ik hem enkele vragen 
voor.

Pater Toon te Dorsthorst omi viert  
50-jarig priesterjubileum

Hoe heb je jouw jubileumviering ervaren?
Het was een prachtige dag. Goed voorbereid door mijn 
zus Thea. Ze hebben 174 personen geteld en dat is 
een heel mooi aantal. Er zaten gasten uit Amsterdam 
bij, waar ik veel contact mee heb, en zelfs een groepje 
uit Liverpool. Die laatsten zijn al verschillende keren in 
Suriname geweest om hun geloof handen en voeten 
te geven. De laatste keer hebben ze het dak op de kerk 
in Jaw Jaw gerepareerd en daarbij is ook een goed 
contact met de mensen van Jaw Jaw ontstaan. Zo wil de 
groep uit Liverpool een verschil maken: ‘We can make 
a difference’. De viering in de kerk en de receptie bij 
Reuring waren sfeervol en heel hartelijk. Ik kijk er met 
een heel goed gevoel op terug.

Waar ligt jouw toekomst?
In Suriname. Daar is nog zoveel te doen, waar ik een 
bijdrage aan kan leveren. En het overgrote deel van mijn 
leven heeft zich inmiddels in Suriname afgespeeld; ik zou 
me hier in Nederland waarschijnlijk minder thuis voelen. 
Wel blijf ik jaarlijks mijn bezoek aan Nederland brengen. 
Dat is nu een mooie combinatie en dat kan het in de 
toekomst ook zijn.

Wat speelt er nu in Suriname?
Er zijn nog veel problemen. Politiek is het behoorlijk 
verziekt. Onder de huidige regering is het ietsje beter 
dan onder de vorige, maar het kan nog veel beter. De 
economische problemen zijn ook groot. Dat heeft vooral 
effect in het binnenland. Daar is weinig werk, waardoor 
meer dan de helft van de jongeren naar de stad trekt. 
Baantjes worden slecht betaald, waardoor velen extra 
inkomsten zoeken uit diefstal, drugs en prostitutie. Toch 
zie je ook veel Surinamers die opkomen voor gelijke 
berechting.

Hoe loopt het met de katholieke kerk?
We zitten nog steeds in een situatie van groei. In 
twintig jaren tijd is het aantal katholieken met 27 
procent gegroeid. We bouwen nog steeds nieuwe 
kerken. Dat vraagt veel van pastores. Maar lokaal kent 
de kerk in Suriname ook pastorale leiders, vooral in 
het binnenland. Mensen die een gedegen opleiding 
hebben gekregen om lokaal vieringen te verzorgen, 
catechese te geven, uitvaarten te doen. Kortom: ze 
leiden de geloofsgemeenschap. De priester komt soms 
maar één of enkele keren per jaar langs in een parochie 
in het binnenland en veel kan daar niet op wachten. 
Wat ook heel goed loopt zijn de App-groepen. Daarin 
wordt veel informatie uitgewisseld en ook geloofszaken, 
getuigenissen en gebeden. Een mooie vorm van 
communicatie en eigenlijk heeft iedereen wel een cell 
phone (mobieltje). 

Wat is de toekomst van jouw 50 jaren werk?
Er is nog veel te doen. Als ik er niet meer ben zijn 
er best mensen die mijn werk kunnen voortzetten. 
Daar ben ik niet bang voor. De andere kant is dat 
ik altijd veel financiële middelen heb ingebracht. 
Daar is inmiddels ook in voorzien met het Bosland 
Ontwikkelingsfonds. Daar zit intussen een behoorlijk 
bedrag in en met de jaarlijkse opbrengst kunnen 
projecten worden gefinancierd. Een derde is bestemd 
voor onderwijs, een derde voor pastoraat en een 
derde voor studiefinanciering. Veel jongeren in het 
binnenland hebben een onderwijsachterstand en we 
willen toch proberen om, als ze naar de stad trekken, 
daar goed beslagen ten ijs te komen. Het zogenaamde 
‘boslandpatersoverleg’ beslist over de toekenning van de 
gelden. 

Jij uit nogal eens kritiek in Suriname. Waarom?
Er is veel mis in Suriname en het is mijn roeping om daar 
niet bij te zwijgen. Gewoon een christelijke opdracht om 

Toon te Dorsthorst samen met zijn tweelingbroer Jan, die 
acoliet was in de jubileumviering.

Van uw bestuur
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daartegen je stem te verheffen. Dat vinden sommigen 
absoluut niet prettig. Ik heb intussen een behoorlijke 
staat van dienst en naamsbekendheid. Daardoor mag en 
kan ik ook wat zeggen. Ik heb me door mijn opstelling 
wel eens onveilig gevoeld, maar nu voel ik mij daar vrij 
in. Ik krijg ook veel waardering voor de kritische geluiden 
die ik laat horen.

Je hebt drie boeken geschreven. Al uitgeschreven?
Het was nodig om een stuk geschiedenis van Suriname 
en de kerk daar vast te leggen. Zeker over de periode van 
de binnenlandse oorlog. Dat heb ik volgens mij nu wel 
voldoende beschreven. Misschien volgt er nog een boek 
over mijn familie in relatie met mijn werk in Suriname.

Welke boodschap heb jij nog voor ons?
Ik voel me hier erg gewaardeerd. Ik merk wel dat de 
situatie in de kerk in Nederland anders wordt ingevuld 
dan in Suriname. Dat is jammer. De Nederlandse 
kerk steunt te veel op priesters en daardoor blijft 
veel potentieel aan inzet van leken, vooral vrouwen, 
ongebruikt en ondergewaardeerd. 

Waar kunnen wij jou nog mee helpen?
Draag de Surinamers een warm hart toe en neem hen 
mee in jullie gebeden. En als iemand het werk daar 

financieel wil steunen dan kan dat door wat over te 
maken op rekening NL69 RABO 1572 1118 60 t.n.v. 
Prov. OMI Cuyk. Dat komt dan ten goede van het 
Boslandfonds.

Diaken Theo Reuling ofs
Foto’s Marcel Keurntjes

Een overzichtsbeeld van de jubileumviering.

Vieringen
Zoals we eerder al meldden, is een aantal parochianen 
opgeleid voor het leiden van uitvaartvieringen. Daar zijn 
we heel blij mee. Voor de livestream vieringen vanuit Di-
dam is een laptop aangeschaft die het mogelijk maakt de 
tekst mee te laten lopen. Handig voor als u geen boekje 
heeft.

Donatiezuil
In ’s-Heerenberg is sinds enige tijd een donatiezuil 
geplaatst. Veel mensen maken gebruik hiervan, als ze 
geen contant geld hebben voor de collecte of gewoon 
om even een kaarsje aan te steken bij Maria. Het lijkt er 
dus op dat deze pilot een succes is! Wellicht vindt u in 
de toekomst ook in andere kerken in onze parochie de 
mogelijkheid om digitaal uw bijdrage te kunnen doen. 

Redactie
We zijn erg blij te kunnen melden dat het bestuur voor 
De Gabriël een nieuwe hoofdredactrice heeft gevonden 
in Natasja Scheerder. Zij stelt zichzelf elders in De Gabriël 
voor. Vanuit het bestuur heten we haar van harte wel-
kom. We hebben alle vertrouwen in een goede samen-

werking. Daarnaast hebben de vrijwilligers, die betrok-
ken zijn bij het blad, eind mei een bijeenkomst gehad die 
als doel had kritisch te kijken naar het tot stand komen 
van de uitgaves. Na de zomervakantie wordt dit verder 
opgepakt. Wel is al duidelijk dat er behoefte is aan men-
sen die, op welke manier dan ook, willen helpen met het 
blad.

Beek
Het zal u zijn opgevallen dat het centrum van Beek al 
geruime tijd lastig is te bereiken. Dat heeft te maken 
met een grootschalige herinrichting, en daarbij is ook 
de directe omgeving van de kerk en de pastorie betrok-
ken. Het oorlogsmonument, dat nu nog nabij de rotonde 
staat, krijgt een nieuwe plek in de pastorietuin nabij het 
kerkhof.

Didam
De plannen voor de restauratie van de kerk en de toren 
nemen steeds vastere vormen aan. Inmiddels worden 
architectenramingen doorgesproken en ook alternatieve 
plannen en offertes bekeken. Zodra de plannen definitief 
zijn, leest u erover in De Gabriël.

Van uw bestuurVan uw bestuur
We hebben het allemaal gemerkt: ondanks dat het belangrijk blijft goed op te letten op je eigen gezondheid en 
die van anderen, is (bijna) alles weer toegestaan in ons dagelijks leven. Festivals gaan weer door, zoals de Zwarte 
Cross en de Nijmeegse Vierdaagse. Daar sluiten wij ons graag bij aan met de vrijwilligersfeesten, komend najaar. 
Verdere informatie volgt.
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Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de St. 
Pancratiuskerk wordt er op 4 september een her-
denkingsviering gehouden. Een stukje geschiedenis 
over het ontstaan en de ontwikkeling van de kerk in 
’s-Heerenberg.

125-jarig bestaan van de Pancratiuskerk

Rond het jaar 700 na Christus sticht Sint Willibrord 
in Emmerik een kerk op de plaats waar nu de Sint 
Aldegundis staat. Vanuit deze hoofdkerk worden in 
de loop der volgende eeuwen meer kerken gesticht. 
Eigenlijk begint de St. Pancratiuskerk op Huis Bergh. 
Tegenwoordig kun je daarvan nog het kapelletje vinden.

Nabij Huis Bergh bouwt 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. Wel is bekend, dat de oudst bekende heer 
van Bergh, Constantijn van de Bergh uit Malgarten, St. 
Pancratius vereerde.

In 1379 krijgt ‘s-Heerenberg stadsrechten en wordt 
het een zelfstandige parochie. De st. Pancratiuskapel 
wordt uitgebreid tot een ruime kerk. In 1496 giet de 
beroemde Kampense klokkengieter Geert van Wou op 
de plaatselijk gasthuisweide klokken in de grond. Deze 
klokken hangen nu in de huidige rijzige toren van St. 
Pancratiuskerk. Zij heten Maria, Pancratius en Antonius.

Godsdienststrijd tussen protestanten en katholieken
Van de periode tussen 1600 en 1800, toen de 
godsdienststrijd tussen protestanten en katholieken 
woedde en de katholieke bezittingen als ‘vijandelijk 
vermogen’ werden geconfisqueerd, weten we dat 
er in Bergh ten aanzien van de katholieken een zeer 
verdraagzame mentaliteit heerst. Onder deze moeilijke 
omstandigheden bouwen de katholieken in 1680 een 
schuilkerk aan de huidige Kerkstraat, vroeger Jodenstraat 
geheten.

In 1805 krijgt de ‘s-Heerenbergse kerkgemeenschap 
de zogenaamde Baustetterkerk, waar nu ongeveer 
het zorgcentrum is. Pas na 1853 is in Nederland het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie het startsein 
voor een periode van bloei: een rijk rooms klooster- en 
verenigingsleven is het gevolg.

In 1897 wordt de huidige St. Pancratiuskerk door Alfred 
Tepe in neogotische stijl gebouwd. Op 17 augustus 1897 
wordt de kerk ingezegend door pastoor Nales en de 
bisschop van Utrecht, Henricus van de Wetering.

Slachtoffers Tweede Wereldoorlog
De katholieke gemeenschap van de St. 
Pancratiusparochie is de Tweede Wereldoorlog niet 
zonder narigheid doorgekomen. Zo worden pastoor 

Een blik op...

Pancratiuskerk

1897

Pancratiuskerk

1897
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Galama en kapelaan van Rooijen naar Dachau 
gedeporteerd waar zij een marteldood sterven. Zij geven 
hun leven vanwege hun vrijmoedige getuigenis van hun 
geloof. Terecht mogen zij martelaren worden genoemd 
en komt ze 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 van de 29 
bevrijde geestelijken, die levend terugkeert uit het 
concentratiekamp Bergen Belsen. Op 26 juni jongstleden 
werd in de kerk een speciale herdenkingsviering 
gehouden met kardinaal W. Eijk als voorganger. In de 
kerk is nu en een gedachteniskapel gewijd aan deze 
martelaren. 

Het interieur van de St. Pancratiuskerk wordt in 1960 
sterk versoberd. De restauratiewerkzaamheden beginnen 
rond 1995. Nadat eerst de buitenkant is teruggebracht in 
de oude stijl is ook de binnenkant aan de beurt. 

Restauratie van het orgel
Na de grote opknapbeurt van de St. Pancratiuskerk 
in ‘s-Heerenberg in 2008, waarbij onder andere de 
oorspronkelijke decoraties op muren en plafond weer 
zijn teruggebracht, blijft er een grote wens over: de 
restauratie van het orgel. De opdracht voor de bouw van 
het orgel is in 1906 aan Maarschalkerweerd verstrekt, 
tien jaar na de bouw van de St. Pancratiuskerk. Het orgel 
wordt in 1907 in gebruik genomen. In het jaar 2011 
wordt begonnen met de restauratie van het orgel. De 
restauratie wordt verricht door Elbertse Orgelbouw in 
Soest. In november 2011 wordt het in delen naar Soest 
vervoerd. Vader Elbertse werkte bij Maarschalkerweerd 
en het volledige archief daarvan is nu bij Elbertse. Alle 
documentatie is dus voorhanden. Begin januari 2012 is 
het orgel weer in elkaar gezet. Op 13 maart 2012 is de 
restauratie van het orgel opgeleverd en sindsdien is het 
orgel weer speelklaar. Op 23 juni 2012 is door pastoor 
Ben Aarsen het orgel opnieuw ingezegend. 

Herdenkingsviering en concerten
De herdenkingsviering start op zondag 4 september 
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 en thee.
Daarnaast zijn ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van de St. Pancratiuskerk twee concerten gepland. Op 
zondag 16 oktober om 15.00 uur zingt Berghs Vocaal 
onder leiding van Ben Simmers. Op zondag 23 oktober is 
er om 15.00 uur een orgelconcert van Mark Heerink met 
medewerking van celliste Margrita Rondeel. De entree 
voor beide concerten is gratis. Wel wordt er na afloop 
een vrije gift gevraagd.
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Laatste zondag van september
Een traditie was geboren. Op de laatste zondag van 
september vieren wij als parochie H. Gabriël samen onze 
naamdag. De vaste locatie is daarbij het eucharistisch 
centrum Didam met haar Mariakerk. Al snel ontstond er 
een werkgroep om de invulling van deze dag gestalte te 
geven. Een invulling waar we nu, 10 jaar later, nog steeds 
grotendeels gebruik van maken. Samen vieren, elkaar 
ontmoeten, samen kerk zijn. 

Fietslinten
Laten we eerlijk zijn: het liefst gaan we naar de oude ver-
trouwde kerk in de eigen geloofskern of in ieder geval die 
het meest dicht in de buurt. Daar komen mensen die we 
kennen en zijn we vertrouwd met de omgeving. Met de 
Gabriëldag, en ook met de andere Gabriëlmomenten (zie 
kader), hebben we juist de gelegenheid andere gelovige 
parochianen te ontmoeten. En dat ontmoeten begint al 
op de fiets. Net als vorige jaren worden er ook met deze 
10e Gabriëldag twee zogenaamde fietslinten gereden. Er 
wordt respectievelijk gestart vanuit Zeddam en ’s-Heeren-
berg. Op weg naar Didam worden vanuit die plaatsen alle 
andere geloofskernen aangedaan om medeparochianen 
op te pikken. 

Samen vieren
In de Mariakerk in Didam is er om 10.00 uur een fees-
telijke eucharistieviering. Een viering waarbij mensen 
vanuit de gehele parochie betrokken zijn. Misdienaars, 
acolieten, lectoren; ze komen deze viering zeker niet 
alleen uit de geloofskern Didam. Bijzonder is ook het 
Gabriëlkoor waarin mensen zingen vanuit al de koren uit 
onze parochie. Speciaal voor deze viering wordt er door 
dit koor regelmatig geoefend om de stemmen op elkaar 
af te stemmen.  

Ontmoeten
Na de viering is er alle gelegenheid om elkaar in de tent 
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Boustrohpèdon

Toen het land in de ban was van de stikstofcrisis, 
kwam ik een tekst tegen over het ploegen (Lucas 
9,51-62). Als een boer zijn land ploegt, houdt hij zijn 
ogen gericht op een vast punt aan de horizon. Komt 
hij aan het einde van zijn akker, dan draait hij zijn 
ossen om. Daarmee ontstaat een nieuw perspectief. 
Dit heen en weer gaan van de ploegossen, noemde 
men boustrophèdon, van ‘bous’, os, en ‘strophè’, dat 
wending betekent. Het woord is echter ook van 
toepassing op een schrijfwijze, het zogenaamde 
ossendraaischrift. In oude (onder andere Griekse) 
teksten loopt de ene regel van links naar rechts en 
de volgende regel van rechts naar links. Zo ontdek 
je als lezer, dat je zaken van meerdere kanten kunt 
bekijken. Een oude boerenwijsheid.

Boustrohpèdon

de wandelaar gaat stap voor stap
langs het kronkelende pad
traag is zijn ritme, kalm zijn pas
in het oude voetspoor van verdwenen pelgrims

zijn tred bepaalt de tijd om
 rond te kijken
naar bomen akkers
bloemen wolken
 een haas schiet door het hoge gras
zo spiegelt hij zich aan de vergeten runderen
voor de ploeg

hij groet de boer
ziet hoe diens ploegschaar een voor trekt door het land
het spoor volgt van de draaiende ossen van weleer
de blik gericht op dat wat komen gaat

en in het landschap groeit zijn inzicht
verandert steeds zijn beeld
door de wisseling van kleuren en geluiden
door de geuren meegedragen door de wind
door de stilte die zijn leven heelt

vogels keren naar hun nest
een vos naar zijn hol
maar de wandelaar gaat voort
zonder te weten waar hij die nacht
zijn hoofd neer zal leggen

en langs het slingerende voetpad
ontwaart hij het geheim dat het bestaan omsluit
 vanzelfsprekend is er niets
omdat
 zoals eens bij ’t keren van de ossen
de horizon telkens weer verschuift

Peter Vermaat 

In De Gabriël vindt u elke keer 
wisselende columnisten. Deze 
keer Peter Vermaat. Peter is 
dichter-verteller en speelt op 
woensdag 26 oktober ‘Titus, 
held of heilige?’, het levensver-
haal van Titus Brandsma.

Gabriëlmomenten

Gabriëldag op 
laatste zondag 
september

Al 10 jaar verbindend

We vertellen u niks nieuws door te stellen dat de 
huidige parochies in Nederland steeds groter worden. 
De parochie H. Gabriël vormt daar geen uitzondering 
op. Als je bestaat uit twaalf geloofskernen en je 
verspreid bent over de geografische driehoek Didam - 
’s-Heerenberg - Wehl zijn er vele parochianen die in dit 
gebied wonen en die zich betrokken voelen bij de kerk. 
Wat is er mooier dan tijdens de naamdag van onze 
parochie hier samen bij stil te staan? Die gedachte was 
er 10 jaar geleden ook en heeft vorm gekregen in: de 
Gabriëldag.
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naast de Mariakerk te ontmoeten. Uiteraard 
ontbreekt een kop koffie of thee met wat 
lekkers hierbij niet. Voor de kinderen is er een 
speciale kinderhoek ingericht met wat spel-
letjes en lekkers. De afgelopen jaren hebben 
we al allerlei activiteiten gehouden na afloop 
van de koffie. Van rondleidingen door de 
kerk, een liturgisch vraagspel tot een echte 
‘act’ van ons pastoraal team, noem het maar 
op. Ook dit jaar hebben we weer een leuke 
activiteit voor u in petto. Wat dat is houden 
we nog even als verrassing! Na de verrassing 
drinken we samen nog wat, waarna we afslui-
ten met een broodjeslunch.

Hoe dan ook: u wilt deze 10e Gabriëldag op 
zondag 25 september echt niet missen! Zeker 
niet na de jaren die we achter ons hebben lig-
gen, waarbij ook kerkbezoek zeker niet altijd 
mogelijk was. Nu het weer kan, nodigen we 
u van harte uit. Want samen mogen vieren in 
een goed gevulde kerk sterkt ons geloof. Wij 
zijn er aan toe. U toch ook?

Werkgroep Gabriëlvieringen

25 september
     Didam - Mariakerk van 10.00 uur tot 13.30 uur 

Gabriëldag
Fietsen - Samen vieren - Kinderwoorddienst - Ontmoeten - Lunch

Fietst u mee met het Gabriël fietslint?
Route 1:
- 08.05u Kerkhof Oude Doetinchemseweg Zeddam 
- 08.20u Kerk Braamt
- 08.35u Kerk Kilder 
- 08.50u Kerk Wehl 
- 09.05u Kerk Nieuw Wehl 
- 09.20u Kerk Loil 
- 09.30u Aankomst Mariakerk Didam

Route 2:
- 08.00u Kerk ‘s-Heerenberg 
- 08.10u Kerk Stokkum
- 08.50u Kerk Beek 
- 09.10u Kerk Nieuw-Dijk 
- 09.30u Aankomst 
                     Mariakerk Didam

Parochie H. Gabriël - Geloof in de toekomst 
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Gabriëlmomenten
Samen vieren, samen kerk zijn

Naast de Gabriëldag zijn er de afgelopen jaren nog een aantal zogenaamde Gabriëlmomenten ontstaan. 
Momenten waarin het samen vieren centraal staat, en waarbij we alle parochianen uit de gehele parochie 
uitnodigen mee te vieren. Als er een Gabriëlmoment is, zijn er in principe dat weekend ook geen andere 
vieringen in onze parochie. Naast de Gabriëldag in september in Didam kennen we op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar de Driekoningenviering in Wehl. Een eerste moment in een nieuw jaar om samen te zijn en elkaar na 
de vieringen onder het genot van een nieuwjaarsborrel het beste te wensen. 

De Hemelvaartsviering wordt gehouden op een unieke locatie: de binnentuin van kasteel Huis Bergh. Een 
fantastische omgeving die, naast het feit dat de viering in de open lucht is, de viering een extra dimensie geeft. 
Ook na deze viering is er uitgebreid gelegenheid om samen te zijn tijdens het koffie drinken in de pastorietuin 
van ’s-Heerenberg. 

Een nieuw Gabriëlmoment is de Sacramentsprocessie in Wehl op Sacramentszondag. Tot Gabriëlmoment 
geworden vanwege het unieke karakter van een eeuwenoude traditie: de rondgang van het allerheiligste door 
een dorp. En daarmee ook perfect passend in de doelstelling van onze Gabriëlmomenten. Het samen vieren als 
één parochie. Het samen zijn rondom datgene wat ons met elkaar verbind. Daar waar de kerkbanken soms akelig 
leeg zijn, zijn het juist deze momenten waarbij we elkaar opzoeken en ons verbonden voelen. 
Een Gabriëlmoment is voor en van ons allen. Niet alleen van de geloofskern waar het moment plaatsvindt. 
Integendeel. Het is op dat moment het hart van onze parochie, van ons geloof. Dat wilt u toch ook kloppend 
houden? 
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Gabriël actueel

In Zeddam was er op zaterdag 2 juli een dankmiddag ‘Herijking Oorlogsmonument Zeddam-Braamt’. Namens het 
bestuur mocht ik hierbij samen met mijn echtgenote de parochie vertegenwoordigen. 

Nieuwe plek voor Braamtse kerkklok

Ter gelegenheid van de heropening van het monument 
op de Paasberg aan de Bovendorpstraat in Zeddam 
werd een bijeenkomst gehouden voor leveranciers, 
organisaties, vrijwilligers en geldschieters. Kortom: 
alle partijen die een bijdrage in tijd, materiaal, advies, 
machines, denkwerk of financiële sponsoring en 
ondersteuning hebben geleverd tot het realiseren van 
het monument. De bijdrage van de parochie hierin 
bestaat onder andere uit de klok bij het monument.

Het was een mooie zomermiddag met een ontvangst in 
zalencentrum Ruimzicht in Zeddam, waar voorafgaand 
aan een wandeling naar het monument een presentatie 
werd gegeven en het renovatietraject in beeld werd 
gebracht. Bij deze gelegenheid waren ook nabestaanden 
aanwezig, waaronder de inmiddels ruim 100-jarige (!) zus 
Ria Westendorp-Pas van één van de op het monument 
herdachte gevallenen (Ton Pas, overleden in december 
1944 in concentratiekamp Neuengamme). Zij was 

samen met haar zoon Ton Westendorp (vernoemd 
naar zijn oom Ton) en kleindochter Bianca helemaal uit 
Friesland naar Zeddam gereisd. Bewonderingswaardig, 
ook gezien de impact die de oorlog heeft gehad, dat 
zij samen trouw elk jaar op 4 mei uit Friesland naar de 
dodenherdenking in Zeddam komen.

De afgelopen drie jaren is er met vele vrijwilligers 
en organisaties gewerkt aan het herijken van het 
monument. Onder leiding van een werkgroep is 
het monument uitgebreid met een klokkenstoel, 
vlaggenmasten, vuurschaal, beplanting, toegangspaden 
en een klok. Deze klok is afkomstig uit de voormalige 
kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
in Braamt en heeft een geschiedenis die alles te maken 
heeft met de Tweede Wereldoorlog en de kerkklokken 
uit de toren van de Zeddamse St. Oswalduskerk.
 
Zeddamse klokkenroof
De oorsprong van de Braamtse kerkklok is gelegen bij 
de Zeddamse klokkenroof door de Duitse bezetter in 
januari 1943. De St. Oswalduskerk was in die tijd twee 
grote klokken rijk en de bezetter wilde deze klokken 
roven. De voorbereidingen trokken veel aandacht en er 
kwam reactie. Er werd onderhandeld om de klokken te 
behouden, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd er een 
‘ruilklok’ geplaatst; een klok uit een Brabants doven- en 
blindeninstituut. Na de oorlog, in 1947, werd Kapelaan 
te Riele aangesteld in Zeddam om bouwpastoor te 
zijn voor de nieuw te vormen parochie in Braamt. 
In 1949 werden nieuwe klokken in de toren van de 
St. Oswalduskerk in Zeddam geplaatst en werd de 
oorlogsvervanger geschonken aan de nieuwe kerk van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Braamt.

Die klok heeft vanaf het begin geklonken om de 
bevolking in Braamt naar te kerk te roepen voor de 
vieringen. Een aardige anekdote is, dat toen door de 
‘tand des tijds’ het loopwiel sleet en werd geadviseerd 
om de klok alleen bij bijzondere gelegenheden te 
gebruiken, deze klok later alleen nog werd gebruikt om 
de tuinmannen naar binnen te roepen voor de koffie of 
een kop Afrikaanse Pindasoep. Voor de kerk had pastoor 
De Vreeze twee nieuwe klokken geschonken, waarvoor 
een nieuwe klokkenstoel werd gemaakt.

Herdenking slachtoffers Braamt en Zeddam
Toen bij het onttrekken aan de eredienst van de kerk in 
Braamt de vraag werd gesteld wat te doen met de kerk en 
dus onder andere ook de klok, is het initiatief opgevat om 
deze een plaats te geven bij het monument in Zeddam 
waar zowel de oorlogsslachtoffers uit Braamt en Zeddam 
worden herdacht. Daarbij heeft de klok een bewogen 
oorlogsgeschiedenis, waarin onze beide geloofskernen 
Braamt en Zeddam betrokken zijn. En eigenlijk komt 
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hiermee alles samen. Dank gaat hierbij uit aan de in 
Zeddam wonende Gerhard Pas, neef van de in de oorlog 
overleden Ton Pas, actief bij de Heemkundekring Bergh en 
gepassioneerd onderzoeker naar historische gegevens en 
verhalen uit de geschiedenis van Zeddam en omstreken. 

Aanvankelijk was het doel om de renovatie van het 
monument in 2020, voor het vieren van 75 jaar bevrijding, 
klaar te hebben. Zoals met meer activiteiten is ook dit 
door de coronapandemie vertraagd. Maar het resultaat is 
er één om trots op te zijn. Bij de herdenking op 4 mei van 
dit jaar heeft de klok voor het eerst weer geklonken.

Officiële heropening monument
De officiële heropening van het monument was dus op 
zaterdag 2 juli 2022. Na de presentatie wandelde het 
gezelschap naar het monument op de Paasberg en met 
het luiden van de klok door Gerhard Pas en wethouder 
Henk Groote van de gemeente Montferland is het 
monument weer officieel heropend.

Voor mij als vertegenwoordiger van onze parochie was 
het een mooie middag met een indrukwekkend verhaal 
over hoe de kerk verwikkeld was geraakt in de oorlog. 
In die zin is het spijtig om te vernemen dat het ondanks 
de weerstand van de parochianen destijds niet is gelukt 
om de oorspronkelijke klokken van de St. Oswalduskerk 
in Zeddam te behoeden voor overgave aan de bezetter. 
Uiteindelijk vind ik het wel mooi dat de in de oorlog 
uitgeruilde klok van de kerk in Braamt weer terug is 
in Zeddam en weer jaarlijks geluid kan worden bij de 
herdenkingen.

Eric Kessen

Met dank aan Peter Schrauwen, voorzitter 4 mei comité 
Zeddam-Braamt, en Ton Westendorp

Foto’s Marcel Keurntjes
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 St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk St. Oswalduskerk Mariakerk St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek  
 
Zaterdag 27 en  Zaterdag 09:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur 
zondag 28 augustus   Communieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
  Schuttersviering M. Oortman H. Hendriksen
  T. Reuling Latijns- Dameskoor Martinus
   Gregoriaanskoor

Maandag 29 en     
dinsdag 30 augustus

Vrijdag 2 september

Zaterdag 3 en 
zondag 4 september

Maandag 5 
september

Zaterdag 10 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 11:00 uur Zondag 09:30 uur 
Zondag 11   Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 
september  M. Oortman Vrijwilligersfeest  M. Oortman en 
  Dameskoor Martinus M. Oortman en  T. Reuling  
   T. Reuling Latijns- 
   Oswalduskoor Gregoriaanskoor 

Maandag
12 september

Zaterdag 17 en  Zaterdag 19:00 uur  Zondag 09:30 uur 
zondag 18  Oecumenische   Eucharistieviering 
september  viering  H. Hendriksen en  
  L. Feijen  L. Feijen 
  Middenkoor  Dameskoor Martinus 
  Nieuw Wehl   
 
Zaterdag 24 en
zondag 25 
september

Zaterdag 1 en Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 19:00 uur  Zondag 09:30 uur 
zondag 2 oktober Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering 
 H. Hendriksen Vrijwilligersfeest   Familieviering    
 Pancratiuskoor M. Oortman  M. Oortman 
  Cantare per Dio  Kinderkoor SamSam

Vrijdag 7 oktober

Zaterdag 8 oktober  Zaterdag 19:00 uur  
   Mariaviering  
  T. Reuling   
   Dameskoor   
  Martinus  
    

Zondag 9 oktober

Zaterdag 15 en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 
zondag 16 oktober Mariaviering   Eucharistieviering Communieviering
 T. Reuling    H. Hendriksen en T. Reuling 
 Pancratiuskoor   T. Reuling One More Voice
    Latijns- 
    Gregoriaanskoor

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

                  Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

             Zaterdag 14:30 uur
Eucharistieviering
Zonnebloem Gildehuis
M. Oortman en
G. Hendriksen
Martinuskoor 
Beek/Loerbeek

Kilder
Maandag 09:00 uur
Eucharistieviering
Kermis
M. Oortman
Cantare per Dio

                  

                  

                  
Maandag en dinsdag 
09:30 uur 
Eucharistieviering
Kermis
M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

125 jaar Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg
09:30 uur  -  Eucharistieviering  -  M. Oortman  -  Pancratiuskoor

Pancratiuskerk - ‘s-Heerenberg

Maandag 10:30 uur 
Eucharistieviering
Ontmoetingsdag
Ariënskring
M. Oortman

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

Mariakerk Didam

             Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
G. Hendriksen
Martinuskoor 
Beek/Loerbeek

25 jarig priesterjubileum pastor Ben Aarsen
09:30 uur  -  Eucharistieviering  -  B. Aarsen en pastoraal team  -  Gabriëlkoor

Mariakerk - Didam



Vrijwilligers

De vrijwilliger: gaven en talenten delen

Boven de stukken die ik heb geschreven de afgelopen 
jaren, staat altijd de kop ‘De vrijwilliger: gaven en talenten’. 
Wat zijn nou die gaven en talenten, denkt u waarschijnlijk. 
Ik wil er graag eens met u over mijmeren. Vaak denken 
we bij talent aan een buitensporige prestatie, die wordt 
geleverd in de topsport, waarbij men in de schijnwerpers 
staat. Maar het gaat veel verder dan dat. Talenten worden 
aangeboren. Er is dan sprake van natuurlijke aanleg. 

Eenieder van ons heeft zijn 
eigen gaven en talenten. De 
één heeft een talenknobbel 
of is technisch goed, de 
ander doet het met zijn 
handen en is praktisch 
ingesteld. 

Dat zien we bij onze vrijwilligers ook. Het is heel mooi 
om te zien hoe een vrijwilliger zich ontwikkelt binnen de 
parochie. Hoe er oplossingen worden gezocht, hoe men 
bedreven is tot actie over te gaan, anderen in beweging 
krijgt, beïnvloedt door zijn enthousiasme, bezieling, 
aanmoedigt en vertrouwen geeft. Hoe hij organiseert en 
creëert, de kennis opbouwt en problemen op lost. Soms 

Wij streven ernaar de parochie en haar 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 H. Gabriël.

kom je als je met iemand praat samen op een spoor, 
waar je niet van wist dat dat kon. Het is zo belangrijk dat 
vrijwilligers hun plek kunnen vinden, de aandacht krijgen 
om zich te ontwikkelen en gewaardeerd worden in hun 
vrijwilligerswerk. Daarom zijn er ook de vrijwilligersfeesten 
die we komende herfst oppakken, waar ik al eerder over 
schreef.

Ik hoop dat ik u op deze manier enthousiast kan maken en 
kan aanmoedigen om het vrijwilligerswerk in te duiken, 
waar en op welke plek dan ook. Dat we de talenten en 
gaven kunnen laten zien. Waar we heel blij mee zijn, is dat 
zich een aantal nieuwe misdienaars heeft aangemeld na 
hun eerst communie. Ze zijn op zondagmorgen begonnen 
in het Eucharistisch centrum. 

We staan weer voor een nieuw werkjaar. Ik wens u allen 
het goede en hoop dat we ergens weer nieuwe mensen 
mogen verwelkomen.

Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken 

Gabriël actueel

Afscheid Petra Amting
In verband met gezondheidsproblemen, die een langere 
herstelperiode vragen dan aanvankelijk verwacht, heeft 
Petra Amting helaas moeten besluiten haar functie op 
het secretariaat van de parochie neer te leggen.

Petra was sinds april 2014 de steun en toeverlaat van het 
pastorale team en het bestuur. Ook was zij het aan-
spreekpunt voor de lokale secretariaten, vrijwilligers, het 
bisdom en de vele externe relaties waarmee de parochie 
in contact staat.

Wij danken Petra voor haar inzet en betrokkenheid bij de 
parochie H. Gabriël. We wensen haar een voorspoedig 
herstel toe en we hopen dat haar gezondheid spoedig 
verbetert.

Het afscheid vindt in overleg met Petra plaats.

Pastoraal team en Bestuur parochie H. Gabriël

Afscheid redactieleden
Anneke Albers en Theo Koning zijn vanaf het begin 
(2010) betrokken geweest bij De Gabriël. Inmiddels zijn 
we bezig aan de 12e jaargang. Begin 2021 legde Theo 
Koning zijn taken neer en Anneke Albers is begin 2022 

gestopt. Je kunt hen met recht redactieleden van het 
eerste uur noemen. Door de maatregelen rondom het 
coronavirus hadden we nog niet officieel afscheid van 
hen kunnen nemen.

Augustine van 
Ree nam in 
2012 het stokje 
over van Harrie 
Leijten en werd 
hoofdredacteur, 
een veelom-
vattende taak. 
Eind 2021 heeft 
Augustine aan-
gegeven dat 
zij na de derde 
editie van de huidige jaargang haar taken neer zou leg-
gen. Onder haar leiding en met de inzet van de andere 
redactieleden is de Gabriël uitgegroeid tot het mooie 
parochieblad dat het tegenwoordig is. 

Het bestuur heeft op 13 juli afscheid van hen genomen 
en hen bedankt voor hun inzet. Helaas kon Anneke niet 
aanwezig zijn, maar uiteraard heeft ook zij haar attentie 
inmiddels ontvangen.

Kilder
Maandag 09:00 uur
Eucharistieviering
Kermis
M. Oortman
Cantare per Dio
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Van uw pastoresVan uw pastores
Doordeweekse vieringen
Deze maand is weer begonnen met doordeweekse 
vieringen in Loil, Nieuw-Dijk, Oldershove in Wehl en 
Meulenvelden in Didam (zie achterzijde van De Gabriël 
voor dagen en tijden). U bent van harte uitgenodigd 
om deze vieringen bij te wonen, echter niet bij de 
viering in Meulenvelden aangezien die voorlopig alleen 
toegankelijk is voor bewoners van Liemerije.

Bedevaart Lourdes
Van 17 tot en met 22 september is het pastoresteam, 
tezamen met een veertigtal pelgrims uit onze parochie, 
in Lourdes. Tijdens die dagen komen alle doordeweekse 
vieringen te vervallen.

Ziekenzalving
De katholieke traditie kent de ziekenzalving en 
ziekenzegen om op moeilijke momenten in het leven 
of bij een naderend levenseinde Gods ondersteuning te 
vragen. Hiermee hoeft niet gewacht te worden tot ‘het 
allerlaatst’. Neem tijdig contact op met de pastores om 
dit moment in alle rust met elkaar te kunnen plannen en 
beleven.

‘Titus, held of heilige?’
Nederland heeft sinds mei een aansprekende heilige: 
Titus Brandsma. Reden om zijn leven wat meer aandacht 
te geven. Op 26 oktober wordt de voorstelling: ‘Titus, 
held of heilige?’ opgevoerd in de Mariakerk in Didam. Dit 
gebeurt door verteller Peter Vermaat. Een aansprekende 
voorstelling.

Uw pastores
Pastoor Marc Oortman en diaken Theo Reuling

Heel veel dank!

Het is al weer een tijdje geleden, maar het 12,5-jarig 
priesterjubileum dat ik op Hemelvaartsdag heb gevierd, 
staat nog steeds op mijn netvlies! Ik wil bij deze iedereen 
bedanken voor de aanwezigheid, de mooie en goede 
woorden, de attenties en de aandacht. Eveneens dank 
ik alle mensen die achter en voor de schermen, zo 
ongelofelijk veel moeite hebben gedaan om het een 
feest te laten zijn. Mede namens mijn ouders en mijn 
familie dank ik u allen zeer!

Pastoor Marc Oortman

De ziekenzalving en ontmoetingsdagen: iets nieuws? 
In onze parochie bestaat de goede traditie om als 
ouderen bij elkaar te komen en een dag (of twee) 
met elkaar op te trekken. De ontmoetingsdagen 
of ziekentriduüm, zoals het ook wordt genoemd. 
Deze dagen worden weer georganiseerd, na een 
periode van twee jaar toen dit vanwege corona niet 
kon. Er zijn tijdens deze dagen ook vieringen: de 

eucharistieviering en het lof. Het pastoraal team wil 
tijdens de eucharistieviering ook het Sacrament der 
Zieken aanbieden. Na de preek kan iedereen, die wil en 
die dit van te voren heeft aangegeven, het Sacrament 
der Zieken ontvangen. Daarvoor zijn tijdens de viering 
ook meerdere priesters aanwezig.

Waarom bieden wij dit aan? Priesters zijn er steeds 
minder en de ervaring leert dat het soms ingewikkeld is 
om de agenda vrij te maken als er gevraagd wordt om 
het Sacrament van de Zieken. Vaak moet dat met spoed, 
terwijl je als priester nog ergens bent of soms bezig 
bent met een andere afspraak. Daar waar kan, komen 
we altijd, maar het valt niet te ontkennen dat we soms 
ook mensen moeten teleurstellen. Een gezamenlijke 
ziekenzalving is niet iets nieuws. Dit gebeurde vroeger 
vaak tijdens bedevaarten en bijzondere gelegenheden. 
Iedereen die ziek is, of die het getal der jaren op de 
schouders voelt, kan de ziekenzalving ontvangen. Als 
u dit vervolgens ook bij uw naasten bekend maakt 
en aangeeft dat u dit sacrament recentelijk heeft 
ontvangen, dan kan dat voor u en voor uw dierbaren een 
geruststelling zijn.

Vaak denken mensen dat je het Sacrament van de Zieken 
pas kunt krijgen als de dood voelbaar aanwezig is. Dat 
is echter een misverstand. Het is een sacrament dat 
bedoeld is om mensen kracht te geven, sterkte en zo 
mogelijk genezing als zij ervaren dat hun lichaam ziek is 
of verzwakt. 

Ik hoop oprecht dat velen gebruik maken van deze 
mogelijkheid. Juist in de gezamenlijkheid mag ook 
worden ervaren dat we ons leven – in vreugde, maar ook 
in de tijden dat het moeilijker is – samen kunnen dragen.

Pastoor Marc Oortman
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Programma Lourdes
Zaterdag 17 september 10.00 uur 
Openingsviering 

Zondag 18 september 
10.00 uur:  Mis aan de Grot - door KRO live uitgezonden 

op TV, Nederland 2
21.00 uur:  lichtprocessie, te volgen op: https://www.

lourdes-france.org/nl/tv-lourdes/ 

Maandag 19 september 
’s Middags: eucharistieviering met handoplegging 
17.00 uur:  sacramentsprocessie, te volgen op https://

www.lourdes-france.org/nl/tv-lourdes/ 

Dinsdag 20 september 
Excursiedag  

Woensdag 21 september
09.30 uur:  Internationale Hoogmis - Pius X, te volgen op: 

https://www.lourdes-france.org/nl/tv-lourdes/ 

Donderdag 22 september
Slotviering 

Wij hopen op een goede en mooie bedevaart.

MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen 
te helpen
Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in 
afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs 
en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn 
de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die 
hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er 
mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare 
mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare ver-
voers- en communicatiemiddelen
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde 
netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste 
vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA 
hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen 
te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst 
nodig is en levens kan redden.

Bisdomreis naar Lourdes
Dan willen we u er op attent maken dat volgend jaar 
de Bisdomreis naar Lourdes wordt georganiseerd. Deze 
is van 29 april tot en met 6 mei. Vanuit de parochie H. 
Gabriël gaan wij met deze reis mee. In de volgende 
Gabriël komt er uitgebreid informatie over. 

Mocht u al informatie willen dan kunt contact opnemen 
met iemand van het pastoresteam of met Wilma 
Beursken of Riet Visser van de Lourdeswerkgroep, 
bereikbaar via het secretariaat van de parochie (0316-
221021). Ook kan er informatie worden opgevraagd via 
de mail: lourdes@parochiegabriel.nl 

Lourdeswerkgroep parochie H. Gabriël

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte 
in onze kerken plaats. Meer informatie vindt u op www.
miva.nl. U kunt uw bijdrage ook storten op NL42 INGB 
0000 0029 50 t.n.v. MIVA. Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Gabriël

Pelgrimage

Bedevaart naar Lourdes

Missie van MIVA

Van 17 tot en met 22 september gaan we met een groep van 44 personen op bedevaart naar Lourdes. Het 
programma is bekend. U krijgt zo enig idee van de invulling van de dagen in Lourdes. En wanneer u ons kunt volgen 
op televisie en de Lourdessite.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. 
Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om 
deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
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Aartsbisdom in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de 
vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Aan de 
eerste vier reizen namen pelgrims, van jong tot oud, uit 
alle parochies van het aartsbisdom deel. Ook volgend 
jaar hoopt het aartsbisdom op een grote deelname. De 
voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmid-
dels van start gegaan.

Op www.aartsbisdom.nl/bisdombedevaart-lourdes-2023 
staat alle informatie over de bedevaart overzichtelijk op 
een rij. Deze pagina wordt uiteraard steeds aangevuld. 
De reis wordt georganiseerd in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim. Ook daar heeft de bisdombede-
vaart inmiddels een eigen webpagina: www.huisvoorde-
pelgrim.nl/reisaanbod/lourdes/aartsbisdom-2023. 

Er zijn drie reisopties voor deze lustrumbedevaart: van 29 
april tot en met 6 mei met de TGV, van 29 april tot en met 
4 mei met het vliegtuig en van 27 april tot en met 5 mei 
met de bus.

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris 
Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om 
weer naar Lourdes te gaan. “Door de coronacrisis hebben 
we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. 
Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom 
in 2021 op het programma. We hopen en bidden dat 
velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan 
naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombe-
devaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen 
in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van 
Christus, van Maria en van elkaar.”

Programma uitreiking Ariëns Prijs voor Diaconie 
bekend
In het Titus Brandsma Huis in Deventer wordt op 22 
oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 uitgereikt. Het 

programma duurt 
van 10.30 tot 15.00 
uur en begint met 
een gebedsviering, 
gevolgd door een 
aantal interview-
blokken, muziek 
en een theologisch 
commentaar op 
de genomineerde 
initiatieven. Ook 
is er een markt 
waar diverse diaconale initiatieven zich presenteren. ‘s 
Middags worden achtereenvolgens de Publieksprijs, de 
Tweede Prijs en de Ariëns Prijs uitgereikt. 

Sinds half juli kan er via de website van het Aartsbisdom 
Utrecht gestemd worden op de Publieksprijs. Hiervoor 
zijn 25 initiatieven, projecten en activiteiten genomi-
neerd: deze worden op www.aartsbisdom.nl/Ariens-
Prijs2022 gepresenteerd met een kort verhaal en een 
foto. De stembus is geopend tot en met 16 oktober.

Interviewbundel ‘Ik geloof in jou’
In het interviewboek ‘Ik geloof in jou’ brengt Joëlle 
Freriks levensverhalen bij elkaar van meer en minder 
bekende mensen. Rode draad in de veertien verhalen is 
hun roeping. Plebaan Michel Hagen van de Rotterdamse 
kathedraal zegt hierover: “Je wordt de mens achter de 
naam en achter de functie gewaar. Ook wordt duidelijk 
dat als God in je leven meedoet of andersom als jij met 
God meedoet, je wel je eigen leven leidt, maar dat God 
er tegelijk ook aanwijsbaar de hand in heeft. Dat geldt 
voor de mooie en voor de moeilijke momenten. De titel 
‘Ik geloof in jou’ kan op meer manieren worden gelezen. 
Mensen kunnen dit tegen elkaar zeggen, maar je kunt 
ook ervaren dat God dit tegen jou zegt. Dat mensen 
elkaar geloof en vertrouwen geven is van groot belang. 
Nog dieper gaat het als God je zegt: ‘Ik geloof in jou’.”

In dit boek komen diverse priesters en religieuzen aan 
bod, maar ook een wetenschapper (en acoliet), een 
straatpastor en een student geestelijke verzorging, die 
een jaar in de missie werkte. Soms zijn de gespreks-
thema’s onverwacht, zoals Majoranadeeltjes, huiswerk 
maken op Timor of modelbouw. Sommige uitspraken 
prikkelen, zoals die van zr. Maria Magdalena (101), die 
enkele maanden voor haar overlijden werd geïnterviewd. 
Klagen over haar leeftijd deed ze echter niet. “Ik heb het 
zelf opgemaakt”, was haar motto.

Een tweede rode draad naast roeping is de stad Leiden: 
een aantal geïnterviewden heeft net als de auteur een 
band met deze stad. Ook kardinaal Eijk (in Leiden gepro-
moveerd tot doctor in de Geneeskunde) is door Freriks 
voor dit boek geïnterviewd. Hij vertelt onder meer over 
zijn jeugd, zijn priesterroeping, maar ook over engelbe-
waarders. 

De opbrengst van het boek gaat naar de daklozen. Het 
boek telt 218 bladzijden, is uitgegeven door uitgeverij 
Adveniat en kost 14,99 euro.

Vanuit het bisdom
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Veranderingen
Wensen met betrekking tot afscheid nemen van dierba-
ren veranderen ook. Rouwcentrum Wehl verandert mee 
en heeft in zijn bestaan dan ook diverse en ingrijpende 
verbouwingen ondergaan. Onlangs is de stichting er in 
geslaagd het buitenterrein een grondige metamorfose 
te geven. Want nog altijd draait het rouwcentrum volle-
dig op vrijwilligers. Zo zijn er een gastvrouw en interi-
eurverzorgster actief en vindt er één keer per maand 
onderhoud plaats aan de groenvoorzieningen rondom 
het gebouw.     

Vrijwilligers gezocht
Dankzij de ondersteuning van onder 
andere de PCI voor de renovatie van 
het buitenterrein, is het onderhoud 
de komende jaren aanmerkelijk min-
der. Toch is aanvulling van het vrijwil-
ligersteam zeer wenselijk. Vele handen maken immers 
licht werk. Niet alleen groene vingers zijn welkom, ook 
zoekt de stichting een gastvrouw/gastheer en een ict’er 
om de website te updaten en onderhouden. Zo doet 
Stichting Rouwcentrum Wehl en omgeving er met een 
gastvrije en hedendaagse uitstraling en service alles aan 
om ook in de toekomst een waardige plaats voor op-
baring en afscheid te blijven bieden. Neem voor meer 
informatie een kijkje op www.rouwcentrum-wehl.nl. 

Aan de Jonkheer de Bellefroidweg is Rouwcentrum 
Wehl sinds november 1994 gevestigd. In een moeilijke 
periode wilt u in alle rust afscheid kunnen nemen van 
uw dierbare. Dichtbij huis en met een gevoel van veilig-
heid en vertrouwen. Deze mogelijkheid was lange tijd 
onzeker. Met de sluiting van het St. Jozef Ziekenhuis 
in Doetinchem kwam er in de jaren ’80 een einde aan 
de mogelijkheid om onze dierbare overledenen in het 
mortuarium van het ziekenhuis op te baren. Afscheid 
nemen in een mortuarium in Doetinchem was niet 
wenselijk. Daarom werd er gekeken of een eigen rouw-
centrum in Wehl een haalbaar alternatief was. Na jaren 
onderzoek en dankzij toezeggingen van de toenmalige 
gemeente Wehl, zijn samen met de kerkelijke instanties 
in Wehl en Nieuw-Wehl en Caritas twee stichtingen op-
gericht: Stichting Rouwcentrum Wehl e.o. en Stichting 
Exploitatie Rouwcentrum Wehl e.o. Ruim zeven jaar na 
de eerste bijeenkomst beschikte Wehl in 1994 daadwer-
kelijk over een eigen rouwcentrum.

Rouwcentrum Wehl is onafhankelijk en niet kerkelijk of 
maatschappelijk gebonden. Daarmee wordt iedereen 
uit Wehl en omstreken de gelegenheid geboden om 
in alle rust afscheid te nemen van hun dierbaren. De 
kamer aankleden met persoonlijke spulletjes of op elk 
gewenst tijdstip komen om nog een laatste keer bij uw 
dierbare te zijn, het is allemaal mogelijk. 

Wehl biedt waardige plaats voor  
opbaring en afscheid 
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie H. Gabriël schenkt niet alleen aandacht aan de concrete noden 
en behoeften van personen die het moeilijk hebben, maar ondersteunt ook jaarlijks diverse projecten en voorzienin-
gen in de regio. Eén van die voorzieningen is Rouwcentrum Wehl.

Kerk en samenleving 

Vrijwilligers onderhouden het buitenterrein 
van Rouwcentrum Wehl.
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Oefenavond jongste misdienaars  
en acolieten

Eerste communie en vormsel 

Kind en liturgie

De jongste misdienaars en acolieten 
kwamen op dinsdag 12 juli bij elkaar 
voor het passen van de kleding 
en het doorspreken van de taken 
tijdens een viering. Het was een 
zinvolle en gezellige bijeenkomst. 
Pastoor Marc Oortman heeft veel 

dingen verduidelijkt en de laatste 
puntjes zijn op de i gezet. Zo moest 
iedereen oefenen met de kleine 
en grote bel en het klaarmaken 
van de tafel. We zijn blij dat de 
groep is versterkt met vier nieuwe 
misdienaars. Mocht jij in de viering 
ook willen helpen als misdienaar of 
acoliet, neem dan contact op met 
Carmen of Lieke Roes, 0316-241053 
en rubencarmen@kpnmail.nl. 

Tijdens de avond zijn enkele foto’s 
gemaakt. Hierbij waren Alicia en 
Liselot en de ervaren acolieten 
Gerrie, Lubbert, Henk en Tonnie 
helaas niet aanwezig.  

Er zijn drie stappen nodig om 
helemaal bij de ‘club van Jezus’ te 
gaan horen, de katholieke kerk. 
De eerste is het doopsel. De eerste 
heilige communie is de tweede stap 
en het Heilig Vormsel de laatste van 
de drie.

Bij het zetten van zo’n stap leer je 
dingen die je nergens anders leert. 
En je doet ook dingen die je anders 
niet zou kunnen doen. Waarom? 
Omdat wat met Jezus en de kerk 
te maken heeft je op een andere 
manier laat kijken en doen. En dat 
past altijd bij jouw leven. Want Jezus 
wil iedereen gelukkig zien. En je 
leert bij deze stappen om daaraan 
mee te helpen en zo zelf ook 
gelukkiger te worden. Wie wil dat nu 
niet? Daarom de vraag: doe je mee? 
Je bent welkom!

Informatie en aanmelden eerste 
communie 2023
We nodigen belangstellende 
ouders uit om één van de 
informatieavonden over de eerste 
communie te bezoeken, ook als 
hun kinderen niet in onze parochie 
op school gaan. We hebben voor 
de informatieavonden twee kerken 
gekozen om in verband met de 
coronamaatregelen voldoende 

afstand te kunnen houden. Op 
dinsdag 13 september is er om 
19.30 uur een bijeenkomst in de 
Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg. 
Donderdag 15 september wordt 
u om 19.30 uur uitgenodigd in de 
Mariakerk in Didam.

Kies een kerk of avond die u het 
beste past. Wij vragen u wel om 
u aan te melden via e-mailadres 
eerstecommunie@parochiegabriel.
nl. Traditioneel geldt dat kinderen in 
de ‘groep 4-leeftijd’ de eerste heilige 
communie doen. Dat betekent dat 
deze uitnodiging geldt voor ouders 
van kinderen die nu in groep 3 of 4 
zitten.

Informatie en aanmelden vormsel 
2022
We nodigen belangstellende ouders 
uit de informatieavond over het 
vormsel te bezoeken, ook als hun 
kinderen niet in onze parochie 
op school gaan. Deze avond is op 
woensdag 14 september om 19.30 
uur in de Mariakerk in Didam. Wij 
vragen u om u voor deze avond aan 
te melden via e-mailadres vormsel@
parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging 
geldt voor ouders van kinderen 
die nu in groep 8 zitten of in de 
brugklas.

Aanmelden voor 
informatieavonden
Zoals hiervoor al is aangegeven 
vragen wij u om u aan te melden 
voor de informatieavonden (voor 
de eerste communie via het 
e-mailadres eerstecommunie@
parochiegabriel.nl en voor het 
vormsel via het e-mailadres 
vormsel@parochiegabriel.nl). Na de 
informatieavond krijgen de ouders 
het formulier om hun kinderen op te 
geven voor de eerste communie en/
of het vormsel.

Eerder eerste communie gemist?
We weten dat er kinderen zijn 
die in eerdere jaren niet hebben 
meegedaan aan de eerste 
communie of het heilig vormsel. 
De ervaring leert dat het geen 
probleem is dat ze wat ouder zijn. 
Ook zij zijn van harte welkom om 
mee te doen. Hun ouders zijn dus 
ook van harte uitgenodigd.

En misschien heeft uw kind 
de eerste stap, het doopsel, 
niet ontvangen? Ook dat hoeft 
geen probleem te zijn. In de 
voorbereidingsperiode van de 
eerste communie kan het zetten van 
deze stap meegenomen worden.
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Vader in de hemel, 
 dankuwel dat u ons steeds opnieuw wilt vergeven. 

Wilt u mij helpen om sorry te zeggen 
als ik iets verkeerds heb gedaan. 

Dankuwel ook voor het sacrament van de biecht, 
 Want zo kunnen we steeds opnieuw beginnen, 

en weer blij en dankbaar zijn in ons hart. 
 Amen. 

 

     Parabel van de verloren zoon
   Hoe kijkt God naar de mensen? Houdt God alleen van mensen die nooit 
iets verkeerds doen? Jezus vertelt hierover een verhaal, de parabel van de 
vader met twee zonen:

Heilig Evangelie volgens Lucas (15, 1-3; 11-32)

Jezus vertelt dit verhaal: Een vader heeft twee zonen. Op een dag stopt de jongste 
zoon al zijn spaargeld in zijn zak en gaat op reis. Hij doet net alsof het altijd feest is. 
Elke dag koopt hij taart en snoep en nog veel meer. Maar zo raakt al zijn geld op. Hij 
kan geen eten meer kopen. Hij gaat naar een boerderij. Daar mag hij de varkens 
voeren, met schillen en harde pitten. Dat wil de jongen ook wel eten, want hij gaat 
bijna dood van de honger. Maar hij krijgt niets. Dan denkt hij: was ik maar weer thuis 
bij mijn vader. Hij gaat terug en zegt: ‘Sorry pap, het was echt fout wat ik heb gedaan, 
het spijt me.’ Zijn vader slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. Hij zegt 
blij: ‘Dek de tafel, we gaan feestvieren.’ Maar als de oudste zoon thuiskomt, wordt die 
kwaad. Hij zegt: ‘Dat is niet eerlijk. Het was verkeerd wat hij heeft gedaan. Krijgt hij 
geen straf?’ ‘Jongen toch,’ zegt de vader, ‘doe mee met het feest. Want hij is toch je 
broer? Hij had wel dood kunnen zijn, en nu leeft hij toch. We waren hem kwijt, en nu 
hebben we hem weer terug.’

 
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

 
 

Fouten goed maken
Jezus heeft aandacht 
voor alle mensen, maar 
vooral voor mensen die 
hun fouten willen 
goedmaken. Hij heeft 
zijn apostelen de 
opdracht gegeven 
zonden te vergeven als 
mensen spijt hebben en 
God om vergeving 
vragen. In de Kerk heet 
dat het sacrament van 
de biecht. Wie 
vergeving heeft 
gekregen kan net zo blij
zijn als de jongste zoon 
omdat alles weer goed 
is. 
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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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Familieberichten

Gedoopt

19 juni Alec Hahues
17 juli Fayenne Brugman

Doop, huwelijk en overlijden in onze parochie
Op deze pagina staan we stil bij hen die we hebben opgenomen in onze geloofsgemeenschap, doordat zij het 
doopsel hebben ontvangen. Maar ook staan we stil bij hen die we moesten laten gaan, zij die zijn overleden. Ook 
degenen die het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen, krijgen een vermelding.

Beek
10 juni Mientje Jansen-Keuben 87 jaar
25 juli Toos Peters-Elfrink 87 jaar

Didam
26 mei Lies Peters-Verhoeven 84 jaar
23 juni Riet Hubers-Arends 84 jaar
24 juni Annie van Leeuwen-Huining 87 jaar
26 juni Annie Konings 79 jaar
19 juli Annie Peters-Kaal 90 jaar
21 juli Joop Godschalk 85 jaar

’s-Heerenberg
24 mei Marja Nieling-van den Bosch 66 jaar
29 mei Wilhelmien Velthausz-Bisseling 91 jaar

Overleden

22 juni Riet Ros 85 jaar
10 juli Doke Boschman 66 jaar
20 juli Miets Hermsen-Gerritsen 87 jaar

Kilder
1 juni Herman Meurkes 64 jaar
26 juni Jan Gerritsen 86 jaar
6 juli Willy Hendriks 74 jaar
20 juli Riek Freriks-Arends 86 jaar

Loil
20 mei Marie Smits-Bosman 94 jaar
19 juli Willy Boss 67 jaar
19 juli Grada Schuurman-Hofstede 90 jaar

Nieuw-Dijk
23 mei Gerda Peters-Kummeling 87 jaar
23 juni Hans Raben 80 jaar
27 juli Harrie Derksen 91 jaar     

Stokkum
5 juni Joop van Diessen 87 jaar
6 juni Lies Hendriksen-Gerritsen 91 jaar
29 juni Yvonne Beenen-Louwerse 71 jaar
14 juli Tonnie Raaijmans 87 jaar

Nieuws uit de geloofskernen

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 27 augustus tot en met vrijdag 21 oktober hun 
verjaardag hopen te vieren:

’s-Heerenberg

H. Kuiper - 93 
H. Vermaas - Volman - 93 
H. van de Poll - 93 
W. Geerligs - Bisseling - 93 
J. Hakfoort - van der Velden - 81 
C. Vermaas - Bisseling - 90 

J. Kersten - 87 
F. Koster - 86 
A. Derksen - Keijzers - 86 
S. Jansen - Gerritsen - 86 
T. te Booy - 85 
G. Bosch - Teunissen - 85 
H. Rutten - 85 
G. Hueskes - Bosch - 85 
P. Driessen - 85 
J. Berendsen - Jolink - 85 
E. Kuhn - 84 
E. Reumer - Burgers - 84 
J. Elting - 83 
D. Esman - Dresen - 83 
C. Dijkman - 83 
A. Medze - Dukkerhof - 83 
C. Dijkman - 83 
F. Kaak - 82 
G. Went - 82 

J. Seegers - Engelbarts - 90 
A. Hesseling - 90 
W. Wigman - van der Heijden - 89 
M. Dijkman - Smits - 89 
W. ten Broeke - Nales - 88 
M. van Bree - Arnds - 87 

A. Scholten - van Rooijen - 82 
R. van Lingen - 82 
W. Gijsbers van Wijk - Bruntink - 82 
F. Elshof - te Pas - 82 
W. du Plessis - 82 
J. Heurnink - 82 
J. Berendsen - 82 
B. Migchelbrink - 82 
A. Rutten - Nijland - 82 
M. Gerrits - 81 
B. van den Anker - 81 
J. Stienissen - 81 
F. Gerritsen - 81 
T. Elting - Vermaas - 81 
G. Altenrath - 81 
J. Buiting - 81 
H. Klarenaar - 80 
A. de Ruiter - 80 
A. Bouwman - Sessink - 80 
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Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden,
 laat het ons dan even weten. (0314 - 661 224)

Wehl

B. Ruikes - 80 
M. Vijftigschild - Ebbing - 80 
M. Mulder - 82 
G. van den Corput - 80 
H. Jansen - Medze - 80 
H. Franck - 80 

F. Geerling - 80 
J. Hoedemaker - Wieland - 80 
A. Rosendaal - 80 
H. van Bree - Onstein - 80 
F. Angenent - 80 

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wit-
tem, is een scheurkalender met elke dag op de voor-
kant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, 
onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de ach-
terkant staan moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. De kalender 
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalen-
der komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.
kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender bestellen op de website www.gerar-
duskalender.nl of u kunt bellen naar Klooster Wittem, 
043-4501741. De kalender is ook te koop bij Desiree 
Aelberts-Thuis aan de Batavenstraat 3 in ’s-Heerenberg, 
telefoon 0314-664183. De kalender kost 9 euro. In ver-
band met het coronavirus vraagt Desiree om zo gepast 
mogelijk te betalen.

Vrijwilligersbijeenkomst
In ‘s-Heerenberg wordt zaterdag 29 oktober een vrijwil-
ligersbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst begint 
om 13.30 uur met een eucharistieviering in de Pancra-
tiuskerk. Daarna is er een gezellig samenzijn in zaal De 
Gracht, tegenover de kerk.

Ontmoetingsdag 
In Wehl is op woensdag 26 oktober een ontmoetings-
dag voor ouderen, zieken en iedereen die hieraan wil 
deelnemen. U wordt om 9.45 uur ontvangen met koffie 

Uitreiking Paaskaars
Het is in de geloofsgemeenschap Zeddam al jaren een 
traditie dat de paaskaars (in dit geval van 2021) wordt 
uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft 
ingezet voor de geloofsgemeenschap St. Oswaldus. 

Tijdens de viering op eerste pinksterdag werd de 
paaskaars uitgereikt aan Toos en Ben Mulleman. Toos 
heeft zich jaren ingezet als vrijwilliger. Ze ging voor bij 
woord- en communievieringen en avondwakes. Daar-
naast bood ze steun aan mensen die het nodig hadden. 
Ben was jaren acoliet bij uitvaarten. Helaas kon Toos 
vanwege gezondheidsproblemen niet bij de viering 
aanwezig zijn. Ben nam mede namens Toos, zichtbaar 
geraakt, de paaskaars in ontvangst. Na de viering is 
Leon mee naar het huisadres van Toos en Ben gegaan, 
waar hij aan Toos een persoonlijk woordje richtte. Na 
deze korte ‘thuisceremonie’ genoten we van een kop 
koffie met gebak. Toos en Ben, nogmaals proficiat en 
alle goeds toegewenst namens de geloofsgemeen-
schap St. Oswaldus Zeddam.

en thee met wat lekkers. Aansluitend is er een eucha-
ristieviering, waarin pastoor Marc Oortman voorgaat 
en het parochiekoor Cantare per Dio de zang verzorgt. 
Tijdens de eucharistieviering is het mogelijk om de zie-
kenzalving te ontvangen. Bij opgave aan deze dag kunt 
u aangeven of u de ziekenzalving wilt ontvangen. 

Na de borrel, lunch en een gezellig samenzijn luisteren 
we naar gezelligheidskoor Tijdloos. In de pauze wordt 
er thee of koffie geschonken. Rond 15.15 uur is het Ma-
rialof met zang en samenzang van de Cantores. De dag 
wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten. 

Wie deel wil nemen aan de ontmoetingsdag kan 
contact opnemen met Thea Jansen, Deutseveldstraat 
3 in Nieuw Wehl, telefoon 0314-684104, Josephien 
van der Aart, Stationsstraat 25 in Wehl, telefoon 0314-
683657, of Gerrit Roemaat, Doesburgseweg 19 in Wehl, 
0314-681093. We vragen een bijdrage van 7,50 euro 
per persoon (inclusief lunch en drankjes). De uiterste 
inschrijfdatum is 18 oktober.

Zeddam
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Schema doordeweekse vieringen 

Dinsdag:
Oldershove om 16.00 uur op 13 sept en 15 nov
Nieuw-Dijk om 09.00 uur op 13 sept, 11 okt en 15 nov
Beek op elke dinsdag om 09.00 uur, uitgezonderd 
 de data waarop in Nieuw-Dijk gevierd wordt

Woensdag:
‘s-Heerenberg op elke woensdag om 19.00 uur

Donderdag:
Didam op elke donderdag om 09.00 uur
Zeddam om 18.30 uur elke donderdag

Vrijdag:
Loil  om 09.00 uur op 16 sept, 14 okt en 18 nov
Wehl  op elke vrijdag om 09.00 uur, uitgezonderd  

de data waarop in Loil gevierd wordt

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
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

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), Natasja Scheerder en  
Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl


