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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: Pastor Ben Aarsen vierde op zondag 
9 oktober zijn priesterjubileum. Op 11 oktober was het 
25 jaar geleden dat hij door kardinaal Simonis in Utrecht 
tot priester werd gewijd. Janneke Kraaijvanger-Giesen 
interviewde hem een paar weken voor zijn jubileum in 
zijn appartement met uitzicht op de Mariakerk in Didam, 
waar de jubileumviering plaatsvond.
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AgendaAgenda
Agenda parochie H. Gabriël

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

 Mariakerk Didam

•  Ontmoetingsdag   
Woensdag 26 oktober

 Koningin Beatrix Centrum Wehl

•  Vrijwilligersbijeenkomst  
Zaterdag 29 oktober 
Pancratiuskerk ’s-Heerenberg

  
• Vrijwilligersfeest Loil en Didam
 Zaterdag 30 oktober
 Mariakerk Didam en Jan&Jan

•  Allerzielen  
Herdenkingsvieringen overledenen op en 
rond 2 november

•  Lampionnenoptocht en Martinusfeest 
schutterij St. Martinus  
Zaterdag 12 november

 Mariakerk Didam en schuttersgebouw  
 Ons Eigen Ding

De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag 
6 december. De datum voor het aanleveren van 
artikelen staat op woensdag 9 november. De 
redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken 
taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te 
plaatsen.  

Nr. 6 – 2022  dinsdag 6 december 
aanleveren copy uiterlijk woensdag 9 november
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VoorwoordVoorwoord
In deze De Gabriël leest u verschillende keren over 
Allerheiligen en Allerzielen. Op 1 en 2 november 
staan we stil bij deze christelijke feestdagen. Ook in 
onze parochie kennen we met name de vieringen 
rond Allerzielen, waarin we de mensen die ons zijn 
ontvallen, onlangs of langer geleden, gedenken.

Verder staat er in dit parochieblad een uitgebreid 
artikel over het priesterjubileum van pastor Ben 
Aarsen. Op 11 oktober was het precies 25 jaar gele-
den dat Ben door kardinaal Simonis in Utrecht tot 
priester werd gewijd. Bij dit heugelijke feit werd op 
zondag 9 oktober in de Mariakerk in Didam met een 
speciale viering stilgestaan. 

In deze De Gabriël hebben we ook ruim aandacht 
voor alle bedevaarten, die onze parochianen on-
langs hebben gemaakt. De afgelopen weken werd 
er door vele parochianen afgereisd naar Kevelaer, 
Banneux en Lourdes. We kijken hier met zowel 
verhalen als foto’s op terug. 

Rond de elfde van de elfde vieren we bovendien het 
feest van Sint Maarten. Binnen onze parochie is hier 
vooral aandacht voor in de Didamse buurtschap 
Greffelkamp. Schutterij St. Martinus, vernoemd 
naar de heilige Martinus van Tours, organiseert 
al sinds jaar en dag een lampionnenoptocht met 
een viering in de Mariakerk. Aansluitend is dan het 
Martinusfeest in schuttersgebouw Ons Eigen Ding. 
In deze editie van De Gabriël hebben we aandacht 
voor deze mooie traditie.

In dit blad starten we verder met een serie artikelen 
over de transformatie van de verschillende kerken 
binnen onze parochie. In 2019 sloot onze paro-
chie zes van haar elf kerken. In Braamt, Kilder, Loil, 
Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum werden de 
kerken aan de eredienst onttrokken. De kerkgebou-
wen verdwenen gelukkig niet uit het straatbeeld, 
maar kregen of krijgen nog een nieuwe bestem-
ming. In deze serie nemen we een kijkje in de voor-
malige kerken. Te beginnen in Loil, waar de kerk 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen op zondag 
11 september officieel werd omgedoopt tot ’t Hart 
van Loil, het nieuwe culturele centrum in het dorp.

Uiteraard is er ook weer genoeg nieuws vanuit onze 
andere geloofsgemeenschappen. Dit alles heeft 
opnieuw geleid tot een lezens- en nieuwswaardige 
editie van De Gabriël. Ik wens u veel leesplezier!

Natasja Scheerder
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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 augustus geboekt. Heeft u uw bijdrage al 
gedaan of toegezegd? Heel hartelijk dank hiervoor! 
Deze is welbesteed. 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
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 heeft voor een kaarsje of de collecte? In 
’s-Heerenberg is het tegenwoordig dus ook mogelijk om 
digitaal uw bijdrage te doen. 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 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

De Mariakerk en toren in Didam zijn 
opnieuw verlicht. Op maandag 12 
september werd de nieuwe verlich-
ting door de aannemer aangezet.

Binnen het kader van de ontwikke-
ling van het nieuwe Centrumplan 
Didam is in opdracht van de ge-
meente Montferland samen met 
lichtontwerper Robert Jan Vos uit 
Almere gezocht naar een nieuwe 
buitenverlichting voor kerk en toren. 
Hierbij zijn rond de kerk in de stenen 
spatrand tussen iedere steunbeer 
grondspots aangebracht. Deze spots 
creëren een verticale lichtlijn tot 
tegen de dakgoot. 

Daarnaast wordt de toren aan drie 
zijden aangelicht vanaf de nieuw 
geplaatste lichtmasten op het Lieve 
Vrouweplein. De oostzijde van de toren (zijde van het 
schip) wordt hierbij niet aangelicht. De komende maan-
den worden ook de dakvlakken van de torenspits en het 
torenkruis met windhaan voorzien van lichtspots. Hier-
mee is de nieuwe verlichting van de kerktoren compleet.

Mariakerk en toren opnieuw in het licht

De gehele installatie is uitgevoerd in energiezuinige LED-
verlichtingsspots. De verlichting wordt dagelijks vanaf 
de schemering tot 23.00 uur ingeschakeld. Op termijn 
wordt ook de verlichting van het torenuurwerk rondom 
vervangen door een LED-installatie.
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Pastoraal woord Pastoraal woord 

ken we allen die dichter bij ons, in feite in ons heilig zijn 
geworden, je eigen man of vrouw, ouders, opa’s en oma’s, 
broer of zus, de vriend of vriendin, de collega of buur.

Ze leven in ons, want we dragen hen mee als een lichtje 
in ons hart, en we bidden, hopen en geloven dat ook 
God hen in zijn hart gesloten heeft en in leven houdt. 
Dat vertrouwen mogen we ontlenen aan de belofte 
van God, die sprak over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde; waar pijn en verdriet ons niet meer raken. Dat 
vertrouwen mogen we ook ontlenen aan zijn zoon Jezus 
van Nazareth. Van hem weten we dat God niemand in de 
steek laat. We horen dat bijvoorbeeld in het verhaal over 
de vrouwen die verdrietig zijn graf bezochten. 

Bij alle gemis, verdriet en soms vele vragen horen we 
verrijzenis. Praten daarover is geen vlucht. Het is niet de 
dood mooier maken dan ze is. De dood is niet mooi: het 
is alles loslaten en dat is veel. Het is wel samen zoekend 
geloven, zoals met Allerzielen: met eerbied voor verdriet 
de namen en mensen in herinnering nemen, die voor 
ons onvergankelijk zijn geworden. Mogen wij verder 
gaan in hun geest….

Diaken Leon Feijen

et komt helaas nogal eens voor dat mensen in 
relaties uit elkaar groeien, soms met het gevolg 
dat mensen niet meer voor elkaar bestaan, 
terwijl ze niet gestorven zijn. 

In het voorbije jaar hebben veel mensen het tegenover-
gestelde gedaan. In een aantal gezinnen en families ging 
iemand door de dood van hen weg. Maar telkens merk je 
dat die mensen wel blijven bestaan in verhalen en herin-
neringen over hoe het toen en daar was. In die verhalen 
en herinneringen komen onze overledenen telkens tot 
leven, en door de verhalen en herinneringen komen de 
nabestaanden op verhaal.

Met veel respect blijven namen genoemd in het gezin, in 
de familie, in de vriendenkring en in onze kerkgemeen-
schap. De dood verbrak wel de relatie, er was een uiteen 
gaan, heel ver. Maar wat niet verbroken werd, dat was de 
liefde die levend houdt wie iemand voor je was en hoe 
hij of zij in je voortleeft.

Allerheiligen en Allerzielen gaan eigenlijk hand in hand. 
Met Allerheiligen vraagt de kerk aandacht voor allen die 
een lichtend voorbeeld werden in de kerk, en zijn thuis 
gekomen in het licht van God. Met Allerzielen geden-

H
Verder gaan in hun geest
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Gabriël actueel

Pastor Ben Aarsen vindt het vreselijk, een jubileumviering waarbij het om hem draait. “Het gaat niet om mij, ik 
heb gewoon mijn werk gedaan”, zegt hij. “Iedereen maakt het groter dan het is.” Wij lieten dit heugelijke feit als 
parochie echter niet zomaar voorbij gaan. Met een speciale viering op zondag 9 oktober stonden we stil bij dit 
jubileum.

25-jarig priesterjubileum Ben Aarsen 

Ben Aarsen werd 25 jaar geleden door kardinaal Simonis in 
Utrecht tot priester gewijd 

‘Een vroege roeping, maar een laat antwoord’

Voor de redactie van De Gabriël is dit bijzondere jubi-
leum reden om pastor Ben Aarsen te bezoeken in zijn 
appartement naast de Mariakerk in Didam. We worden 
allerhartelijkst ontvangen op een plek waar hij zich thuis 
voelt en waar de deur voor iedereen open staat. “Ik woon 
hier sinds mijn pensionering”, vertelt de pastor. “Deze 
woning biedt mij veel comfort en woongenot.” 

Door zijn lichamelijke beperkingen en zijn gebonden-
heid aan de rolstoel was het een zegen dat hij dit ap-
partement in 2019 kon betrekken. Zijn handicap is ook 
de reden dat Ben al jaren in Didam verblijft. “Toen ik in 
2003 werd aangesteld in de parochie Didam had ik een 
chronische ontsteking in mijn knie, die maar niet wilde 
overgaan. Overplaatsing naar een andere parochie, zoals 
dat na zes jaar gebruikelijk is, was hierdoor niet wenselijk. 
Daarom ben ik hier blijven hangen. Daar heb ik uiteinde-
lijk nooit spijt van gehad. Ik ben erg gelukkig in Didam, 
waar ik, net als in de omliggende geloofskernen, veel 
mensen ken.” 

Studie theologie
Zijn 25-jarig jubileum op 69-jarige leeftijd geeft aan dat 
het priesterschap een late roeping was. Toch geeft Ben 
aan dat de roeping er wel heel vroeg was, maar hij hierop 
pas laat heeft geantwoord. “Ik was er nog niet eerder aan 
toe.” In zijn jeugd in Apeldoorn ‘moest’ hij al vroeg mee 
naar de kerk of, zoals dat was in die tijd, het hoorde er 
gewoon bij. Zijn vader haalde plaatsengeld op. Ben werd 
misdienaar en acoliet en omdat de koster van de kerk 
met pensioen ging, nam Ben op zijn dertiende zijn plek 
over. Deze bovenmatige belangstelling voor wat er in de 
kerk gebeurde, heeft hem nooit losgelaten. 

Na werkzaam te zijn geweest bij de Boerenleenbank en 
een supermarkt werd tijdens een zondagmiddagritje 
met de auto duidelijk wat hij verder wilde met zijn leven. 
Een bezoek aan de abdij van de Slangenburg tijdens de 
vesperviering gaf een gevoel van rust. “Alle onrust viel 
van me af. Na een half jaar nadenken nam ik het besluit 
om theologie te gaan studeren. Toen ik het mijn moeder 
vertelde, zei ze ‘dat had ik al wel gedacht’. Alle puzzel-
stukjes vielen op hun plek.”

Hij volgde zijn studie in Hoeven (bij Etten-Leur), waar Ben 
gedurende zes jaar om het weekend verbleef. “Er was 
een groep van zo’n vijftig studenten, die allen de 25 jaar 
waren gepasseerd.” Ben stak daar qua leeftijd nog wat 
bovenuit en er volgde daarom meteen een verzoek om 
voorzitter van de studentenraad te worden. “Ik werkte 

die jaren van maandag tot en met vrijdag en vanaf 
vrijdagmiddag tot zondagavond was ik in Brabant om te 
studeren.”

Stage en eerste benoeming
Er komt een periode van stage aan in Babberich en Oud-
Zevenaar, die voor hem heel kenmerkend is geweest. 
“Ik heb daar geleerd hoe het moest.” In 1997 volgt de 
priesterwijding in Utrecht. Kardinaal Simonis ging voor 
en daar bewaard Ben fijne herinneringen aan. “Een bij-
zonder hartelijke man, ook al leek dit voor velen niet zo. 
Ik heb veel steun van hem gehad bij het overlijden van 
mijn ouders. Met name bij het overlijden van vader, twee 
dagen na mijn priesterwijding, waren zijn troostende 
woorden erg welkom.” 

Na zijn inwijding wordt Ben benoemd als pastor in 
Bemmel en Haalderen. Daar heeft hij zijn handen vol. 
Hij voert veel vernieuwingen door, waarbij zijn grootste 
drijfveer is ‘het laten zien waar je in gelooft’. “Je kunt bid-
den om genezing, maar dan had ik er al lang anders bij 
gezeten. Waar je wel voor kunt bidden, is kracht en een 
goede geest.”
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Ook nu zet Ben zijn deur nog open om mensen te helpen 
door ze een luisterend oor te bieden en te laten vertellen 
waar zij in geloven. “Levenservaring helpt daarbij. Daar-
om is het ook goed om pas op latere leeftijd deze functie 
te bekleden. Maar zelfs dan kom je in situaties, waar je 
geen woorden voor hebt. In mijn beginperiode in Bem-
mel en Haalderen overleed er een baby. Je wilt de ouders 
tot steun zijn, maar dat blijkt een hele moeilijke opgave. 
Je staat met de mond vol tanden, omdat dit moeilijk is te 
verenigen met het geloof. Tijdens de opleiding heb je dat 
niet geleerd. Toch heb ik me goed van mijn taak gekwe-
ten, want tot op de dag van vandaag heb ik nog altijd 
contact met de ouders.”

Kracht en bezinning
Door de gezondheidsproblemen van Ben werd het 
werken voor de Gabriëlparochie steeds lastiger. De pijn, 
als gevolg van reuma, werd zo erg, dat hij in 2016 zijn 
rechterbeen liet amputeren. Drie jaar geleden ging hij 
met pensioen en nam hij afscheid van de parochie. Heel 
af en toe gaat hij nog voor in een viering. Ook bereidt hij 
samen met de desbetreffende werkgroepen vieringen 
voor, zoals de Maria- en adventsvieringen. 
Over de pijn en het ongemak, die hij ondergaat zegt hij: 
“Niet mopperen, geen oude zeur worden, niet klagen. 
De mensen moeten graag bij mij willen komen voor een 
praatje, het luchten van hun hart of wanneer ze in de 
knoop zitten met zichzelf. Dan zijn ze niet gebaat bij een 
oude zeurende man.” 

Ontmoetingen 
Terugkijkend op zijn 25-jarig priesterschap zijn er voor 
Ben dan ook vooral mooie herinneringen. “De ontmoe-

tingen met parochianen, mensen die spontaan hun 
verhaal vertellen, op straat, tijdens het gewone leven. 
Dat zijn nog steeds de mooiste momenten in mijn leven.” 
Maar hij kijkt ook met veel plezier terug op de tientallen 
keren dat hij is mee geweest naar Lourdes. “Zulke bijzon-
dere ervaringen daar. Ik mis ze nu al vreselijk.” 
Maar er zijn ook minder mooie momenten geweest. Dan 
komt uiteraard het sluiten van de kerken in de verschil-
lende geloofskernen aan bod. “Maar uiteindelijk is het 
logisch dat dit allemaal is gebeurd”, vindt hij. “Al sinds de 
jaren vijftig zie je een vermindering van de geloofsbele-
ving. Dan kun je als parochie niet anders dan kerkgebou-
wen sluiten.”

Priesterjubileum
Op dinsdag 11 oktober was Ben Aarsen precies 25 jaar 
priester. Het jubileum is op zondag 9 oktober in de 
Mariakerk in Didam gevierd. Dit omdat een week later de 
Diemse kermis plaatsvond. Ben was zelf betrokken bij de 
samenstelling van de viering en had daar een bijzondere 
lezing voor uitgezocht. “Over de 72 leerlingen van Jezus, 
die werden uitgezonden per twee om het woord van 
Jezus te verkondigen. ‘Neemt niets mee en zorg dat het 
eerste woord dat je zegt ‘Vrede’ is.’ ” 

We wensen Ben nog een hele fijne, rustige tijd toe in 
onze Gabriëlparochie en hopen dat veel mensen nog 
eens aan hem denken en hem een bezoek brengen voor 
een praatje, in de kerk of bij hem thuis.

Janneke Kraaijvanger-Giesen
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Vieringen op Allerheiligen en Allerzielen

Titus, held of heilige?

Begin november staat de kerk stil bij allen die ons 
voorgingen. Allerheiligen en Allerzielen zijn de feest- en 
gedenkdagen op 1 en 2 november. Beladen dagen, zeker 
Allerzielen, omdat het verbonden is met het loslaten 
van wat wijzelf hebben moeten doen. Mensen die ons 
dierbaar waren, met wie wij het leven hebben gedeeld, 
maar aan de dood hebben moeten afstaan. 

Op Allerheiligen is er ’s avonds om 19.00 uur 
een eucharistieviering in de Mariakerk in Didam. 
Op Allerzielen is ’s morgens om 9.30 uur een 
eucharistieviering, eveneens in de Mariakerk in Didam. 

In de verschillende geloofskernen wordt op of rond 
Allerzielen een gebedsviering gehouden, waarin de 
overledenen van het afgelopen jaar met name worden 
herdacht. In de gebeden worden hun namen genoemd. 
Van die overledenen, voor wie het afgelopen jaar een 
kerkelijke uitvaart is geweest, is voor nabestaanden de 
mogelijkheid om het gedachteniskruisje in ontvangst te 
nemen. Onder een kerkelijke uitvaart verstaan we een 

Peter Vermaat speelt op woensdag 26 oktober in de 
Mariakerk aan het Lieve Vrouweplein 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. Kaarten kosten 5 
euro en zijn te reserveren via 0316-225687 of t.reuling@
parochiegabriel.nl. 

uitvaart, crematie en/of begrafenis, waar een voorganger 
namens de parochie H. Gabriël bij betrokken was. In 
een aantal geloofskernen worden aansluitend aan de 
gebedsviering ook de kerkhoven bezocht.

De gebedsvieringen zijn op:
 • zondag 30 oktober om 15.30 uur in Stokkum;
 •  woensdag 2 november om 19.00 uur in 

’s-Heerenberg;
 •  woensdag 2 november om 19.00 uur in Wehl (voor 

overledenen uit Kilder, Nieuw Wehl en Wehl);
 •  woensdag 2 november om 19.00 uur in Zeddam 

(voor overledenen uit Braamt en Zeddam);
 • woensdag 2 november om 19.00 uur in Didam;
 • woensdag 2 november om 19.00 uur in Beek;
 • woensdag 2 november om 19.00 uur in Loil;
 • woensdag 2 november om 19.00 uur in Nieuw-Dijk.

Op zondag 6 november wordt in Nieuw-Wehl om 15.00 
uur nog een korte herdenkingsdienst gehouden met 
bezoek aan het kerkhof.

Gabriël actueel

Jongerengroep Impulz 

Hieronder vinden jullie het (voorlopige) Impulz-jaarprogramma voor 2022-2023. Reserveer deze data alvast in je 
agenda! Meer informatie volgt.

4 november: WJD-kruis in Doetinchem
9 december: Verdieping in de Bijbel met de YouCatbijbel #2
6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in Museumpark Oriëntalis
24 maart: Verdieping in de Bijbel met de YouCatbijbel #3
15 april: Bezoek aan de abdij van Tilburg
29 april t/m 6 mei: Bedevaart naar Lourdes
18 juni: Gastspreker
1 tot en met 6 augustus: Wereldjongerendagen in Lissabon
23 september: Zomerbarbecue

Impulz

Jaarprogramma Impulz 2022-2023
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Gabriëlmomenten

Bijzonder licht op onze parochie

Gabriëldag 2022

Op zondag 25 september vierden wij voor de inmiddels 
tiende keer met de Gabriëldag onze naamdag. In die 
tien jaren hebben we elkaar als parochianen vanuit alle 
geloofskernen leren kennen. Al fietsend samen op weg 
naar de eucharistieviering, als de persoon die naast je zat 
in de kerk, of degene die bij je aan tafel zat tijdens de kop 
koffie en het borreltje na afloop.

Het was dit jaar niet veel anders. We hebben gefietst, 
we hebben samen gevierd én we hebben samen ge-
noten van het gezellige samenzijn in de tent na afloop. 
De viering, opgeluisterd door het zogenaamde Gabri-
elkoor, was feestelijk. Met aandacht voor ieder van ons 
die samen de parochie vormen, de kerkgangers, de 
vrijwilligers. We kunnen niet zonder elkaar. En tijdens de 
viering leek het alsof de gesproken woorden bekrach-
tigd werden door de schitterende zonnestralen die op 
het priesterkoor vielen. Alsof het werk dat we met elkaar 
verzetten extra verwarmd werd. Bijzonder!

Na de vieringen hebben we in de tent ook kunnen ge-
nieten van een bij tijd en wijle hilarische voordracht door 
twee zelfbenoemde professoren met een bijzondere leer-
stoel: de perfecte parochie. U begrijpt, de conclusie was 
helder. Zonder ons als perfecte parochianen, perfecte 
vrijwilligers, perfect bestuur, perfecte diaken én perfecte 
pastoor kan de perfecte parochie H. Gabriël niet. Maar 
gelukkig weten we ook allemaal dat we daar vooral met 
ons allen aan  moeten blijven werken en dat het soms 
ook best een uitdaging is. Kunnen we mooi volgend jaar 
op die laatste zondag van september eens kijken waar 
we dan staan.

Het was een mooie dag die door de inzet van velen mo-
gelijk is gemaakt. Hartelijk dank daarvoor! U bent perfect!

Namens de werkgroep Gabriëlvieringen
Augustine van Ree
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Van uw pastoresVan uw pastores
Voorstelling
Op 26 oktober kijken we uit naar de voorstelling ‘Titus, 
held of heilige?’. Deze wordt opgevoerd in de Mariakerk 
in Didam door verteller Peter Vermaat. Een aansprekende 
voorstelling waarbij iedereen van harte welkom is.

Bedevaarten
De bedevaarten van dit jaar (Kevelaer, Banneux en 
Lourdes) hebben heel inspirerend gewerkt. Veel 
parochianen hebben daarvan mee kunnen genieten. Wij 
kijken uit naar de bedevaarten van volgend jaar.

Heilig uur
Het heilig uur, dat op de eerste vrijdag van de maand 
plaatsvindt, gaat verhuizen. Gebleken is dat in de 
Mariakerk in Didam de privacy bij het horen van de 
biecht niet gewaarborgd kan worden. Met ingang van 

november wordt het heilig uur in de Pancratiuskerk 
in ’s-Heerenberg gehouden. Daar is nog een heuse 
biechtstoel. Zolang er in Didam nog geen voorziening is, 
blijft het heilig uur in ’s-Heerenberg. Op dezelfde dag en 
dezelfde tijd, van 18.30 tot 19.30 uur.

Energiekosten
Ongetwijfeld heeft u het allemaal al gehoord en 
misschien ook al gemerkt: de prijzen van gas en 
elektriciteit gaan omhoog. Op allerlei gebied moeten 
we daar de komende winter op inspelen, en dat geldt 
ook voor uw parochie. De kosten van een grote kerk 
verwarmen gaan aanmerkelijk stijgen. Uw bestuur 
buigt zich dan ook over dit probleem en mogelijke 
oplossingen. 

Restauratie kerk Didam
Hoewel u het aan de buitenkant nog niet ziet, wordt er 
hard gewerkt aan ideeën, vergunningen en financiering 
van de restauratie van de Mariakerk. Zodra de plannen 
duidelijker zijn, wordt u op de hoogte gesteld.

Lourdes
Gelukkig mocht er weer op bedevaart worden gegaan, 
na drie jaar. Wellicht heeft u de tv-uitzending gezien, 
waarbij de groep uit Nederland de eucharistie heeft 
gevierd aan de grot. Een vreugdevolle gebeurtenis en 
waardevol voor ons geloof. 

Gabriëldag
Als deze editie verschijnt, hebben we op 25 september 
de Gabriëldag gevierd in Didam. Hopelijk heeft u 
meegevierd! In deze editie leest u een verslag van deze 
dag.

Pancratiuskerk
Vanaf zondag 16 oktober vieren we in onze parochie het 
125-jarig bestaan van de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg. 
In de vorige uitgave van De Gabriël heeft u al kunnen 

lezen over de rijke historie van deze kerk. Er worden 
diverse concerten gehouden op opeenvolgende 
zondagen. We hopen dat veel mensen deze bezoeken.

Van uw bestuurVan uw bestuur
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16
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Aanvang 15:00 uur
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23
o k t o b e r      
Aanvang 15:00 uur

Z O N D A G     

30
o k t o b e r      
Aanvang 12:00 uur

Z O N D A G     

6
n o v e m b e r      
Aanvang 15:00 uur

Bergh’s vocaal
o.l.v. Bert Simmes

Orgelconcert
m.m.v. 
Mark Heerink orgel
Magrita Rondeel cello 
Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel 
Rheinberger, Luc Löwenthal, Arvo Pärt, 
Hans Leenders en Rachmaninoff

Oratoriumkoor Arnhem &
Nederlands kamerorkest
o.l.v. Alexander Geluk 
Requiem G.F. Handel

Sweelinck koperkwintet
Sebastiaan Haverkate trompet
Sander Beens trompet
Hugo Pieters hoorn
Niels Jacobs trombone
Coen van den Bos tuba

A
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 0
92

22

Toegang 

GRATIS!

1 2 5  j a a r  P a n c r a t i u s k e r k
 

U aangeboden door parochie H. Gabriël en mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Montferland Cultuurfonds 

J U B I L E U M C O N C E R T E N
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Kerk en samenleving 

De Parochiële Caritas Instelling (afgekort 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 acti-
viteiten in de regio. Eén van die activiteiten is de Nationale Ziekendag.

Volop activiteiten rondom 
Nationale Ziekendag

Ter gelegenheid van haar zilveren jubileum neemt de 
Zonnebloem het initiatief voor een Nationale Ziekendag. 
Op deze ‘dag voor iedereen’ wil de Zonnebloem extra 
aandacht vragen voor de relatie tussen zieken en ge-
zonden. De eerste editie, op zondag 2 september 1974, 
wordt opgeluisterd met een grootse eucharistieviering in 
de Brabanthallen in Den Bosch, gevolgd door een spran-
kelend amusementsprogramma. Nationale Ziekendag 
krijgt in de jaren hierna een vaste plek op de kalender. Bij 
de Zonnebloem, maar ook bij tal van andere instellingen, 
organisaties en kerken.

Ontmoetingsdag
Ook in onze parochie wordt aandacht besteed aan 
de Nationale Ziekendag, ook wel ontmoetingsdag 
genoemd. Deze middagen worden in of rondom het 
tweede weekend van september in verschillende kernen 
georganiseerd door de lokale Zonnebloemafdelingen en 
financieel ondersteund door de Caritas. 

Zo ook in Beek en Loerbeek, waar op zaterdag 17 sep-
tember de ontmoetingsdag werd gevierd. In de ochtend 
werden er roosjes rondgebracht bij inwoners die het 
afgelopen jaar een dierbare hebben verloren of door 
hun ziekte niet (meer) in staat zijn het huis uit te komen. 
’s Middag kwamen meer dan 65 gasten samen in het 
Beekse Gildehuis. De koffie en thee stonden klaar en na 

een korte overweging ging men terug in de tijd met een 
slachtvisite. 

Tegenwoordig komt het vlees in het beste geval van de 
slager, en anders van de supermarkt waar de consument 
op de verpakking leest van welk dier het vlees afkomstig 
is. Vroeger was dat heel anders. Men leefde vaak samen 
met de dieren. Die werden, na een goed leven, op de 
boerderij geslacht zodat de boer een wintervoorraadje 
had. Vier dames in stijl vertelden hoe het slachten er toen 
aan toe ging. Uiteraard kon er ook geproefd worden en 
werden er onder meer balkenbrij, nagelhout en met-
worst geserveerd. Aansluitend kregen de dames de la-
chers op hun hand met een komisch toneelstuk en werd 
de middag afgesloten met koffie en broodjes.

Dankzij de inzet van de Zonnebloemvrijwilligers en de 
uitstekende bediening door Roy en zijn team, werd het 
weer een ouderwets gezellige middag, waar de gas-
ten het aan niets ontbrak. Een middag waar je andere 
dorpsgenoten kunt ontmoeten die je in het dagelijks 
leven niet zo snel tegen zou komen, waar je verhalen en 
ervaringen uitwisselt en met een grote glimlach weer 
huiswaarts keert. Een middag zoals de Nationale Zieken-
dag bedoeld is: dat we niet vergeten dat wij als mensen, 
ziek en gezond, samen door het leven gaan.
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Een blik op...

De Gabriëlparochie sloot in 2019 zes van haar elf kerken. In Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum 
werden de kerken aan de eredienst onttrokken. De kerkgebouwen verdwenen gelukkig niet uit het straatbeeld. Een 
aantal kreeg al een nieuwe bestemming. De andere gebouwen worden nog getransformeerd. 

Loilse kerk transformeert naar 
cultureel centrum

De redactie van De Gabriël brengt in deze en de komende 
edities van het parochieblad een serie artikelen over de 
transformatie van de kerkgebouwen. De voormalige kerk 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontangen in Loil opent 
de serie. Die werd op zondag 11 september officieel 
omgedoopt tot ’t Hart van Loil, het nieuwe culturele 
centrum in het dorp.

Dat gebeurde tijdens een feestelijk openingsweekend. 
Op vrijdagmiddag was er een driegangen diner voor de 
senioren, gevolgd door een avondvullend programma 
voor de jeugd en het indoorfestival ‘In de 7e Hemel’ op 

zaterdagavond met de band Papa Di Grazi. Zondag was 
er nog een officieel openingsmoment met een speciale 
act. Daarin veranderde ‘De Loilse Nachtwacht’, in 1992 
geschilderd door Edwin van Onna, in ’t Hart van Loil. 

Van Onna beeldde destijds alle vertegenwoordigers 
van het Loilse verenigingsleven af op een schilderij. De 
verenigingsmensen van toen poseerden hiervoor op het 
altaar van de kerk. Zondag kregen ze een plek op het 
podium van het nieuwe culturele centrum. Eline Harmsen 
en ‘opa’ Frank Gies leidden de gasten daarbij door de 
historie van de kerk. Vanaf de tijd dat het gebouw nog 

een kerkelijke functie had tot de 
huidige invulling. 

Toekomstig gebruik
Daarmee kreeg de voormalige kerk 
een passend afscheid en toonden 
de nieuwe beheerders wat er in 
de toekomst allemaal mogelijk is 
in het gebouw. “We hebben het 
gebouw natuurlijk al een paar 
jaar in gebruik en hebben in die 
periode laten zien wat er allemaal 
mogelijk is”, vertelt Harm Peters, 
voorzitter van de Stichting ’t Hart 
van Loil. “Zo repeteert inmiddels 
een aantal verenigingen in het 
kerkgebouw, hebben we hier al 
twee keer carnaval gevierd en 
vonden er diverse voorstellingen 
en evenementen plaats.”

Maar het gebouw wordt ook 
nog steeds voor kerkelijke 
activiteiten gebruikt, zoals 
rouw- en trouwplechtigheden, 
maandelijkse missen en een 
schuttersviering. “Het gebouw 
is multifunctioneel”, zegt Martin 
Tiemessen, die als voorzitter van 
de Vereniging van Verenigingen 
medeverantwoordelijk is voor de 
exploitatie van het nieuwe culturele 
centrum. “Ongeveer halverwege de 
kerk willen we nog een tussenwand 
plaatsen, zodat we de ruimte 
kunnen scheiden en meerdere 
verenigingen het gebouw tegelijk 
kunnen gebruiken.”
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Aanpassingen
Om de kerk voor deze activiteiten geschikt te 
maken, heeft het gebouw al meerdere aanpassingen 
ondergaan. Zo werd de houten vloer vervangen door 
een geïsoleerde pvc-vloer met vloerverwarming en 
maakten de banken plaats voor stoelen. Peters: “Onder 
de banken kwamen tot onze verrassing nog ouderwetse 
estrikstenen tevoorschijn. Die hebben we schoon gebikt 
en hergebruikt.”

Verder werden er akoestische maatregelen genomen, 
zodat het geluid tijdens feesten en evenementen niet 
galmt. Tiemessen: “We hebben onder andere dikke 
gordijnen en kroonluchters opgehangen. Die zijn niet 
alleen functioneel, maar ook decoratief. Daarnaast is een 
basisinstallatie geplaatst voor licht, geluid en video en de 
elektra vervangen en veilig gemaakt.”

De binnenkant van het gebouw is weer helemaal 
in de originele kleuren geschilderd en de sacristie 
heeft een nieuwe vloer gekregen. Achterin de kerk 
is een schietbaan gerealiseerd en heeft het altaar 
plaatsgemaakt voor een podium. Ook is het kruis naar 
beneden gehaald en verwijderd. “Dit hebben we allemaal 
in samenwerking met de kerkgangers gedaan”, vertelt 
Peters. “De wijze waarop we dat hebben gedaan, heeft 
voor veel goodwill gezorgd.”

Extra voorzieningen
Naast het plaatsen van een tussenwand willen de 
nieuwe beheerders nog extra sanitaire voorzieningen 
aanleggen. Tiemessen: “We hebben nu de beschikking 
over anderhalf toilet. Als we een evenement organiseren, 
moeten we extra voorzieningen huren. In de hal richting 

de pastorie bouwen we daarom nog drie of vier extra 
toiletten. Tenslotte moet in de toekomst de gaskachel 
worden vervangen door infraroodpanelen. Die willen 
we met zonnepanelen van stroom voorzien. De 
zonnepanelen komen op de nieuw te bouwen Zomp en 
sporthal te liggen.”

Dat alles moet de voormalige kerk geschikt 
maken voor feesten, evenementen, culturele- en 
verenigingsactiviteiten. Daarmee hoopt de Stichting 
’t Hart van Loil het gebouw en het nieuw te bouwen 
dorpshuis exploitabel te krijgen. Peters: “Denk daarbij 
aan repetities en andere activiteiten van verenigingen, 
concerten en theatervoorstellingen. Maar ook aan 
afscheidsdiensten en andere bijeenkomsten. Daarbij 
hebben we de pastorie nog voor bijvoorbeeld 
vergaderingen. Hier vindt bovendien één keer in de 
maand een heilige mis plaats. Zo krijgen de gebouwen 
een nieuwe invulling, maar behouden ze ook een aantal 
van hun kerkelijke functies.” 
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 St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk St. Oswalduskerk Mariakerk St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek  
 
Zaterdag 22 en  Zaterdag 19:00 uur  Zondag 09:30 uur 
zondag 23 oktober   Communieviering  Communieviering
  T. Reuling  T. Reuling
  Different Generations  Antonius van 
    Paduakoor 
   
Woensdag 26     
oktober

Donderdag  
27 oktober

Zaterdag 29 en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur 
Zondag 30 oktober Eucharistieviering   Eucharistieviering Communieviering 
 M. Oortman   Vrijwilligersfeest  G. Hendriksen 
 Pancratiuskoor   M. Oortman   Martinuskoor 
    Dameskoor Martinus Beek / Loerbeek
      

Dinsdag
1 november
Allerheiligen

Woensdag
2 november
Allerzielen

Vrijdag 4 november

Zaterdag 5 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur 
zondag 6 november  Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering 
  M. Oortman H. Hendriksen en M. Oortman 
  Cantare per Dio L. Feijen One More Voice
   Antonius van
   Paduakoor  
 
Vrijdag 11 
november

Zaterdag 12 en Zaterdag 19:00 uur    Zondag 11:00 uur
zondag 13  Eucharistieviering    Eucharistieviering
november M. Oortman en     St. Martinusfeest
 T. Reuling    M. Oortman en 
 Different Generations    T. Reuling
     Martinuskoor 
     Beek / Loerbeek 

    Zondag 09:30 uur
    Eucharistieviering
    Familieviering
    M. Oortman en
    T. Reuling
    Kinderkoor SamSam
    
Zaterdag 19 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag 20   Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Communieieviering
november  Caeciliafeest  Caeciliafeest M. Oortman  Caeciliafeest  
Christuskoning  M. Oortman H. Hendriksen Dameskoor Martinus G. Hendriksen
  Cantare per Dio Oswalduskoor  Martinuskoor 
     Beek / Loerbeek

Zaterdag 26 en    Zondag 09:30 uur  
zondag 27     Eucharsitieviering  
november    Caeciliafeest   
1e Advent      M. Oortman en 
    T. Reuling
    Latijns-
    Gregoriaanskoor 

Vrijdag 2 december

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

Loil
Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Cantare per Dio

Nieuw-Dijk
Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Antonia van
Paduakoor

                  Woensdag 10:00 uur 
KBC WEHL
Zieken- en 
ontmoetingsdag
M. Oortman
Cantare per Dio

Woensdag 15:00 uur
Lof
M. Oortman

 
                 
             Zaterdag 19:00 uur
Mariaviering
L. Feijen
Oswalduskoor 

Donderdag 19:00 uur
Mariaviering
M. Oortman
Cantare per Dio

Stokkum
Zondag 15:30 uur
Genedsviering
Allerheiliegen / 
Allerzielen
L. Feijen
Oswalduskoor

                  Dinsdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Latijns-
Gregoriaanskoor

Woensdag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Dameskoor Martinus

Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
H. Hendriksen
Different Generations

Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
L. Feijen
Pancratiuskoor

Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
M. Oortman
Middenkoor 
Nieuw Wehl

Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
T. Reuling
Oswalduskoor

Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
G. Hendriksen
Martinuskoor 
Beek / Loerbeek

Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding

                  Vrijdag 18:00 uur 
St. Maartenviering
Vrijwilligers

 
                 
             Zaterdag 17:00 uur 

Communieviering
St. Maarten
T. Reuling
Dameskoor Martinus

 
                 
             Zondag 11:00 uur 
Eucharistieviering
Caeciliafeest
M. Oortman
Pancratiuskoor 

Nieuw-Dijk
Zondag 10:30 uur
Gebedsviering
Caeciliafeest
L. Feijen
Antonia van
Paduakoor

                  Vrijdag 18:30 uur 
Heilig uur met
eucharistische
aanbidding



Muziek is een krachtig instrument, dat diepe gevoelens 
in ons kan loszingen! Terwijl ik dit schrijf, zien we vele 
beelden op televisie over de uitvaart van koningin 
Elizabeth II van Groot-Brittannië en daarbij ervaar ik de 
kracht van muziek. Muziek en liturgie horen bij elkaar. Of 
het nu de zondagse eucharistieviering is of een uitvaart 
of een huwelijk: muziek hoort erbij. Als wij God lof 
willen zingen, dan doen we dat goed. De ene keer heel 
eenvoudig, het volgende moment groots en pontificaal.

Onze parochie kent nog steeds vele koren. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat het ene koor vitaler is dan 
het andere, maar allen hebben een kracht en een 
waardigheid die bijdraagt aan de vieringen in onze 
geloofskernen. Ook in de coronatijd was het mogelijk 
om met slechts een kleine 
vertegenwoordiging van de koren 
troost te bieden door middel van 
zang aan de mensen die via de 
livestream meevierden. Dat is een 
reden tot grote dankbaarheid.

Die dank wordt jaarlijks tot 
uitdrukking gebracht bij de viering 
van de H. Cecilia, de patrones van 
de koorzangers (m/v) en musici. 
Het patroonsfeest valt bijna altijd 
samen met de viering van het einde 
van het kerkelijk jaar; het hoogfeest 
van Christus Koning en het begin 
van de advent. Een periode van 
afronden en opnieuw beginnen.

De advent heeft iets mysterieus. Wij wachten op een 
mysterie. De menswording van God in Jezus Christus 
zijn zoon, is een mysterie. Dat is niet te begrijpen, terwijl 
de geboorte van een kind, hoe wonderlijk ook, een 
dagelijkse gebeurtenis is. De geboorte van hem, het 
kind van Bethlehem is echter uniek en vol mysterie. 
Ook de muziek in deze tijd brengt dit tot uitdrukking. 
Adventsmuziek is verwachtingsmuziek. Zingen wij in 
deze tijd ook niet uit volle borst: “Vol verwachting klopt 
ons hart!” De roe en de gard laat ik achterwege. Ons hart 
klopt vol van verwachting voor hem, die mens werd 
onder de mensen, voor ons.

Pastoor Marc Oortman

Loil
Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Cantare per Dio

Nieuw-Dijk
Woensdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Antonia van
Paduakoor

 St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk St. Oswalduskerk Mariakerk St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
 ’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam Beek  
 
Zaterdag 3 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur  
zondag 4 december   Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharsitieviering  
2e Advent  M. Oortman M. Oortman H. Hendriksen en   
  Antonius van  One More Voice L. Feijen 
  Paduakoor  Different Generations 

Zaterdag 10 en Zaterdag 19:00 uur   Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
zondag 11  Eucharistieviering   Eucharistieviering Eucharistieviering
december M. Oortman   M. Oortman M. Oortman
3e Advent Pancratiuskoor   Latijns- Dameskoor Martinus
    Gregoriaanskoor

Vrijdag  
16 december  

Zaterdag 17 en  Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 09:30 uur
zondag 18   Eucharistieviering Communieviering Eucharistieviering
december  M. Oortman en L. Feijen M. Oortman en
4e Advent  T. Reuling Weerklank T. Reuling
  Cantare per Dio  Antonius van
    Paduakoor

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

                  Vrijdag 14:30 uur 
Eucharistieviering
KBO Adventsviering
Oldershove
M. Oortman
Cantare per Dio

Gabriël actueel

Cecilia, Advent en de muziek 
die verwacht
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Daags voor haar 79ste verjaardag ben ik te gast bij Diny Kluitman, samen met Marjo Vonk. Diny is 21 jaar lang 
voorgegaan bij uitvaartvieringen en vindt nu het moment gekomen om daarmee te stoppen. Marjo heeft de 
cursus gevolgd en gaat nu starten met voorgaan in uitvaartvieringen. Een mooi moment om hen beiden wat 
vragen voor te leggen.

‘Voorgaan bij uitvaarten geeft 
veel voldoening’

Waarom voorgaan bij uitvaarten?
Diny: “Ik had al vijf jaar ervaring met voorgaan in avondwaken 
toen ik de uitvaart van mijn eigen vader meemaakte. Daarbij 
was een prachtige avondwake, maar de voorganger bij de 
uitvaart bakte er weinig van en riep weerstand bij mij en 
anderen op. Dat was voor mij de aanleiding om er zelf voor 
te zorgen dat de uitvaarten, waar ik bij voorging wel waardig 
waren voor de overledene en nabestaanden.”

Marjo: “Ik ben intussen al vier jaar voorganger bij 
avondwaken, al zijn er vooral door corona weinig 
avondwaken geweest. Ik heb van andere voorgangers 
meegekregen dat voorgaan bij uitvaarten veel voldoening 
geeft. Dat was voor mij de prikkel om aan de cursus mee 
te doen. Ik ben nu door mijn eigen baan nog beperkt 
inzetbaar, maar ik heb in de toekomst meer tijd. Ik betwijfel 
wel of ik dat net als Diny ook 21 jaren doe.”

Hoe ervaar je voorgaan bij een uitvaart?
Diny: “Je komt op een kwetsbaar moment bij een familie. Je 
bent op zo’n moment meestal een steun in moeilijke tijden. 
Samen met de familie zoek je naar een goede invulling van 
de viering. Ik krijg mooie reacties terug van nabestaanden, 
die het als liefdevol en meelevend hebben ervaren. Dan heb 
ik een goede indruk achtergelaten. Ik heb zelfs meegemaakt 
dat tien jaar na een uitvaart de weduwe mij aansprak 
op een ontmoetingsdag en aangaf nog elke dag aan de 
uitvaart en aan mij te denken. Dat is toch heel bijzonder.”

Marjo: “Bij avondwaken en bij de uitvaarten, waar ik nu 
meegelopen heb, mag je een luisterend oor zijn voor de 
nabestaanden. Los van de viering ook een belangrijke 
functie. Voor mij heeft het ook een Bijbelse basis om 
dienstbaar te zijn aan mensen in nood.”

Welke moeilijkheden kom je tegen?
Marjo: “Verschil van inzicht of meningsverschillen over wat 
er in de viering moet gebeuren lijken me heel lastig.”
Diny: “Als er onmin is in de familie dan werkt dat vaak ook 
door in de afscheidsviering en de voorbereiding daarvan. Ik 
nodig de nabestaanden dan uit om er samen over te praten 
en dan met een invulling te komen. Dat lukt meestal wel. En 
soms zijn er wensen voor een lied of zo, waar ik dan zelf de 
grootste moeite mee heb, omdat het niet in de kerk past.”

Wat merk je van de afnemende kerkbetrokkenheid?
Marjo: “Je overlegt nu vaak met personen die het kerkelijke 
meer hebben losgelaten.”

Diny: “Het meest extreme wat ik heb meegemaakt, was de 
wens dat de naam van God niet mocht worden genoemd. 
Dat is wel bijgedraaid, maar een teken van deze tijd. Een 
kerkelijke viering kan niet buiten God om.”

Welke toerusting had je nodig?
Diny: “Ik heb een flinke cursus gehad. In het begin had 
ik er allerlei boeken bij en heb ik teksten verschillende 

Vrijwilligers
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keren opnieuw geschreven. De beste cursus is het gewoon 
doen, daarmee doe je ervaring op. Dat geeft routine 
en mensenkennis. Het voorbereiden gaat me nu veel 
gemakkelijker af. Wat me uit de cursus van Andries Govaert 
vooral is bijgebleven, is de vraag ‘waarom gebruik je dit 
woord, waarom zeg je deze zin?’. Het heeft me goed laten 
nadenken over welke tekst je uitspreekt, want het effect kan 
groot zijn. Bekendheid met liturgie heb ik vroeger al veel 
opgedaan, toen je elke dag voor het naar school gaan nog 
naar de kerk ging.”

Marjo: “De theorie heb ik gehad, de praktijk komt er nu aan. 
Ik verwacht ook nog wel veel boeken erbij nodig te hebben. 
Ik merk wel dat vrijwilligers nu volledig geaccepteerd zijn. In 
de kerk draait het ook voor een groot deel op vrijwilligers.”

Diny: “In mijn begintijd was dat nog wel anders. De 
nabestaanden wensten soms geen vrijwilliger en zeker geen 
vrouw. Dat was voor een groot deel ook onbekendheid. Nu 
heeft iedereen wel eens een viering met een vrijwilliger als 
voorganger meegemaakt.”

Wat doet een uitvaart met jouwzelf?
Diny: “Je brengt jezelf ook mee. Ik ben er een paar keer 
een tijdje tussenuit geweest vanwege sterfgevallen in 
mijn naaste omgeving. Daarna heb ik het steeds wel weer 
opgepakt. Soms komt het gevoelsmatig heel dichtbij en is 
het moeilijk de emoties in bedwang te houden. Maar dat is 
me altijd nog gelukt.”

Marjo: “Een keer wat emotie is toch geen probleem? Je 
bent toch ook een mens met gevoelens. Er wordt een 
professionele houding van je gevraagd en dat lukt vrijwel 
altijd goed; daarvoor ben je genoeg getraind.”

Welke ruimte ervaar je in de kerk?
Diny: “Met gebedsvieringen of communievieringen heb je 
voldoende mogelijkheden om een eigen en vrije invulling 
te geven. Wensen van nabestaanden kunnen meestal goed 
worden ingepast, net als het meedoen van nabestaanden.”

Marjo: “Die ervaring moet ik nog opdoen. Ik ben blij met 
wat ik hier allemaal van Diny hoor.”

Met dit interview wordt symbolisch het stokje van Diny 
overgedragen aan Marjo, van de vertrekkende aan de 
startende voorganger. Naast Marjo Vonk is ook Wilma 
Beursken gestart als voorganger bij uitvaarten. Dank aan 
Diny, voor al die jaren, uren, zweet en tranen. En vooral 
voor haar menselijkheid! Of zoals ze zelf zegt: ‘ik ben ook 
maar begonnen als een domme boerenmeid, maar heb 
dit toch maar mooi mogen doen en bereiken!’. Marjo en 
Wilma: succes!

Theo Reuling ofs

Riet heeft tientallen jaren als coördinator voor de 
Lourdesbedevaarten opgetreden. Pelgrims bezoeken 
en inschrijven, contact onderhouden met de 
reisorganisaties, vrijwilligers en vervoer regelen, en 
nog vele andere activiteiten komen daarbij kijken. Daar 
stopt Riet nu mee. Ze draagt het stokje over aan Wilma 
Beursken. 

De verrassing bij dit afscheid was dat aan Riet de 
Willibrordplaquette werd uitgereikt. Die plaquette is de 
bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom 
Utrecht. Hiermee eert het bisdom die gelovigen, die 
betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben 
verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is 
bestemd voor vrijwilligers met een langdurige inzet in 
belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap. 

Na uitreiking van de plaquette en het opspelden van 
het bijbehorende speldje ontving Riet nog een icoon 
met het bekende Lourdestafereel. Ze werd daarna nog 
uitgebreid toegezongen en gefeliciteerd. Riet, nogmaals, 
heel hartelijk bedankt.

Gabriël actueel

Willibrordplaquette voor Riet Visser
Aan het slot van de bedevaart naar Lourdes had pastoor Marc Oortman nog een verrassing in petto voor Riet Visser. 
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De grootste sloppenwijk van 
Nairobi heet Kibera, Kiswahili voor 
jungle. Op slechts zes procent van 
de oppervlakte van de metropool 
Nairobi leeft zo’n 60 procent van de 
stadsbevolking. Dagelijks stromen 
mensen vanuit het omliggende 
gebied de stad binnen in de hoop op 
werk en een betere toekomst. Naar 
schatting een half miljoen mensen 
woont hier dicht opeen gepakt. 
Slechts een vijfde deel van de huizen 
heeft stroom; drinkwater moet bij 
waterstations worden gehaald. 
Hygiëne is een groot probleem. De 
ellende en uitzichtloosheid in de 
slum zijn echter slechts een kant van 
de medaille. Er is nog een andere 
kant: saamhorigheid, elkaar helpen 
waar het nodig is.

‘Kibera is mijn thuis’
Dat zijn de woorden van Linet Mboya, 
een alleenstaande moeder van drie 
kinderen. Naast de zorg voor haar 
eigen kinderen heeft Linet ook de 
zorg op zich genomen voor zes 
straatkinderen. Dat begon ooit met 
een 13-jarige jongen, die haar naar 
huis volgde en niet meer weg wilde 
gaan. Linet leeft van losse baantjes, 
zoals poetsvrouw, wasvrouw en 
receptioniste. Elke dag ziet ze 
kinderen aan de rand van de straat. 
Velen zijn blootsvoets en hebben al 
dagen niet gegeten. Linet: “Ik vraag 
me altijd af wat er van de kinderen 
terecht zou komen, als ik hen met het 
weinige dat ik heb, niet kan helpen.”

Vriendschappen
Een andere bewoonster van Kibera 
is zuster Mary Wambui, die wanneer ze maar tijd heeft de 
mensen in haar wijk bezoekt. Ze noemt het ‘befriending 
people’, vriendschappen sluiten. Zuster Mary heeft 
inmiddels een groot netwerk opgebouwd van mensen 
en organisaties met wie ze samen werkt. Zoals met 
pastoor Firmin Koffi, die de gemeenschap van de 
Yarumal-missionarissen leidt en ook in Kibera woont.

Er zijn meerdere kleine christelijke gemeenschappen 
in de wijk, waar mensen samen komen om te bidden 

en elkaar met praktische zaken te helpen. Zuster Mary 
heeft tevens microkredietgroepen opgericht, waardoor 
vrouwen een klein zelfstandig inkomen kunnen 
verwerven.

Missio wil, samen met u, het pastorale werk van zuster 
Mary steunen. Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken 
tijdens de collecte in het weekend van 22 en 23 oktober 
of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. 
Missio Wereldmissiemaand in ’s-Hertogenbosch. Meer 
informatie: www.missio.nl.

Kerk en samenleving 

Campagne Missio voor de 
Wereldmissiemaand

Rekeningnummer
NL65 INGB 0000 0015 66

missio.nl

Geef voor 
Kibera

WERELD  
MISSIE 
MAAND

oktober 2022

‘Jullie zullen  
mijn getuigen 
zijn’

Handelingen 1,8

Onder de titel ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn ‘ (Handelingen 1,8) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereld-
missiemaand. Missio laat u kennismaken met de bewoners van de grootste sloppenwijk in Nairobi: Kibera.
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We zijn alleen met het Bisdom Utrecht naar Banneux 
geweest en het aantal aanmeldingen was bijzonder 
goed. Alleen uit de regio Oost-Gelderland waren er al 
45 gasten mee. Dit was bijna de helft van de in totaal 
94 gasten. Wij hopen dat we u in het voorjaar ook weer 
mogen begroeten als gast. In het voorjaar staat de be-
devaart gepland van 19 tot en met 23 mei. In het najaar 
gaan we van 1 tot en met 5 september op bedevaart.

Na drie lange jaren, waarin het niet mogelijk was om 
naar Banneux te gaan, is het ons weer gelukt om een 
datum te prikken voor de tweedaagse bedevaart naar 
Banneux. Deze datum staat gepland op 7 en 8 oktober 
2023.

Deze bedevaart is in tegenstelling tot de vijfdaagse be-
devaart bedoeld voor pelgrims, die zichzelf nog kunnen 
verzorgen en goed ter been zijn. Tijdens de tweedaagse 
bedevaart zijn er geen vrijwilligers aanwezig die kun-

Aanmelden voor eerste communie en vormsel 
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. Je leert bij deze stap-
pen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook geluk-
kiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: 
doe je mee? Je bent welkom!

Eerste communie 
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 moge-
lijke coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen 
houden. De avonden zijn op dinsdag 8 november om 
19.30 uur in de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg en op 
donderdag 10 november om 19.30 uur 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 het e-mailadres eerste-

nen helpen met het wassen en aankleden en u vervoe-
ren per rolstoel.

Wij overnachten in Chaityfontaine, het kasteeltje dat op 
loopafstand ligt van het heiligdom. In Chaityfontaine 
kunnen wij met maximaal zestig personen, inclusief 
buschauffeur, overnachten. Wij gaan daarom met één 
bus. Wat de kosten van de vijfdaagse en tweedaagse 
bedevaart zijn, is op dit moment nog niet bekend en 
wordt in een latere editie van De Gabriël vermeld.

Mocht u zich alvast aan willen melden voor een van de 
bedevaarten dan kan dat bij Thea van Houten, telefoon-
nummer 06-12457485, of Audrey van der Heijden, tele-
foonnummer 0316-533730 (graag antwoordapparaat 
inspreken als er niet wordt opgenomen).

Audrey van der Heijden

communie@parochiegabriel.nl. Traditioneel geldt dat 
kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de eerste heilige com-
munie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt 
voor ouders van kinderen die nu in groep 3 of 4 zitten.

Vormsel 
We nodigen belangstellende ouders uit de informa-
tieavond over het vormsel te bezoeken, ook als hun 
kinderen niet in onze parochie op school gaan. Deze is 
op woensdag 9 november om 19.30 uur in de Mariakerk 
in Didam. Wij vragen u om u voor deze avond aan te 
melden via het e-mailadres vormsel@parochiegabriel.
nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen 
die nu in groep 8 zitten of in de brugklas. Na de infor-
matieavond 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 worden meegenomen.

Pelgrimage

Vijfdaagse bedevaart naar Banneux
Wij zijn net terug van de vijfdaagse bedevaart naar Banneux, die gelukkig na twee jaar weer kon plaatsvinden. 
Iedereen heeft er naar uitgezien om weer naar de Maagd der Armen te gaan. Het waren warme en bijzondere dagen 
met een lach en een traan.

Kind en liturgie
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Gabriël actueel

Op of rond 11 november vieren we op verschillende plaatsen in Europa het feest van Sint Maarten. Het is de 
naamdag van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus genoemd. In de buurtschap Greffelkamp in 
Didam viert schutterij St. Martinus, vernoemd naar deze heilige, al sinds jaar en dag het Martinusfeest. 

Schutterij viert het feest van 
Sint Maarten 

Tot zo’n dertig jaar geleden deed ze dat samen met 
de vrijwilligers van de St. Martinusmolen, de mavo St. 
Martinus en ondernemersvereniging Sint Martinus. 
Na de kerkviering was er dan een feestavond in zaal 
Heulakker in Didam. Sinds de komst van het eigen 
schuttersgebouw Ons Eigen Ding in de buurtschap, 
in 1991, viert de schutterij het Martinusfeest in 
Greffelkamp.

Dit wordt voorafgegaan door een lampionnenoptocht en 
een viering in de Mariakerk in Didam. “Vroeger gebeurde 
dit in de Martinuskerk, totdat deze werd afgebroken”, 
weet Tonnie Peters, sinds dit jaar voorzitter van de 
commissie die het Martinusfeest organiseert. “In de kerk 
wordt het verhaal van Sint-Martinus verteld en speelt 
onze drumfanfare St. Martinus muziek. Ook is er altijd 

een collecte voor een goed kinderdoel. De laatste jaren 
ging de opbrengst naar KiKa, maar we hebben ook een 
poosje voor praktijkschool De Schakel gecollecteerd en 
voor de vakantieopvang van Poolse kinderen in Didam.” 

Lampionnen
Een mooi onderdeel van de viering is volgens Peters 
ook het moment dat de koster alle lampen in de kerk 
uitdoet. “Dan houden de kinderen hun verlichte lampion 
omhoog en is het de enige keer dat ze in de kerk op de 
stoel mogen staan. Hierbij vindt ook de prijsuitreiking 
voor de beste drie lampionnen plaats.”

De kinderen maken in de week voorafgaand aan het 
Martinusfeest hun eigen lampionnen. Eerder gebeurde 
dit op school en thuis. “Vorig jaar hebben we voor 
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het eerst een knutselmiddag in het schuttersgebouw 
gehouden”, vertelt Peters. “Omdat het feest in 2020 
vanwege corona niet kon doorgaan en we daardoor veel 
jubilarissen hadden, die moesten worden gehuldigd, 
was er geen tijd meer voor een poppenkast na de 
lampionnenoptocht. Daarom was er als alternatief voor 
de kinderen een knutselmiddag.”

Die was met een opkomst van vijftig kinderen een 
groot succes. Maria Peters, de vrouw van Tonnie, maakte 
vooraf een paar voorbeelden om de kinderen ideeën op 
te laten doen voor hun eigen lampion. “Vroeger werd 
er een grote biet of pompoen uitgehold. Hier kwam 
dan een kaarsje in, dat tijdens de optocht brandde. De 
lampionnen werden echter te zwaar en de kaarsjes 
waaiden vaak uit. Daarom maken de kinderen nu een 
lampion van papier met een lampje op een batterij erin.”

Programma
Nadat het Martinusfeest ook vorig jaar werd afgelast 
vanwege corona hoopt de schutterij het feest in 2022 
op zaterdag 12 november wel te kunnen vieren. Dit 
begint om 16.00 uur met het opstellen en vlag hijsen 
met de jeugdkoningen Sietse Roes en Imke Rutjes. De 
drumfanfare speelt hierbij het Wilhelmus. Om 16.15 uur 
vertrekken de kinderen met lampion in optocht naar 
de Mariakerk. Hier vindt om 17.00 uur de viering plaats, 

waarbij iedereen welkom is. De kinderen en muziek 
lopen om 18.00 uur weer in optocht terug naar Ons 
Eigen Ding. Een deel van de route is daarbij verlicht met 
fakkels. Om 19.30 uur begint vervolgens de feestavond.

Het feest van Sint Maarten
De schutterij in Greffelkamp is vernoemd naar 
schutspatroon Martinus ‘de strijdbare’, geboren in 
het jaar 316 na Christus. Hij werd bekend doordat hij 
als soldaat de helft van zijn mantel gaf aan een arme 
bedelaar. Martinus had hem niets te geven, geen brood 
of aalmoes. Hij aarzelde echter niet en sneed zijn mantel 
in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. 

’s Nachts verscheen in een droom Christus aan zijn bed 
met om zijn schouders de halve mantel van de bedelaar. 
Christus spreekt daarbij tot de engelen: ‘Ziehier Martinus, 
nog niet eens gedoopt, heeft mij gekleed’. Hierop besluit 
Martinus zich te laten dopen. Hij verlaat het leger en 
wijdt zijn verdere leven aan het geloof. 

Het Sint Martinusfeest was eerst een feest voor iedereen, 
waarbij men in processie liep. Later werd het een 
kinderfeest en gingen de kinderen langs de deuren 
met bedelzakjes om lekkers op te halen. Op bepaalde 
plekken, zoals in Didam, wordt Sint Maarten gevierd 
door met kinderen in de vroege avond een rondgang 
met lampionnen te maken.
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Je kan je eigen beschermengel altijd om hulp en 
bescherming vragen. Bijvoorbeeld als je bang bent of 
verdrietig. Het kan in je eigen woorden of met een 

speciaal gebed. 
 
 

Maak een engel met een speciaal gebedje erop voor 
naast je bed via de QR code

    Feest van de beschermengelen
   Op 2 oktober is het feest van de beschermengelen. We hebben allemaal een 
eigen beschermengel. Die beschermengel noemen we ook je engelbewaarder; 
die je beschermt en helpt. Je hele leven lang. Waar je ook bent. 

 
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

 
 

Heilig Evangelie volgens Lucas (1, 26-35)

God stuurt een engel naar Maria. De engel zegt: ‘Dag, Maria’. Maria schrikt. De engel
zegt: ‘Je hoeft niet te schrikken, ik heb heel goed nieuws. Je krijgt een kindje. Dat 
kindje heet Jezus. Hij is de zoon van God.’ Maria zegt: ‘Dat kan toch niet?’ ‘Jawel’, zegt 
de engel, ‘God Zelf zorg ervoor’. ‘Dan is het goed’, zegt Maria. Nu gaat de engel weer 
terug naar God.

Engelen zijn boodschappers van God
De engel komt aan Maria een boodschap brengen van God. 
Het woord engel betekent ook “boodschapper”.
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Via deze link vind je een
mooi liedje over engelen, 

knutselwerkjes en 
kleurplaten

 
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Engelen in actie 
Er zijn nog veel meer engelen. Zo zijn er bijvoorbeeld de aartsengelen H. Gabriël, H. Michaël 
en H. Rafaël, hun feest vieren we op 29 september.
Ook in het Evangelie zien we engelen aan het werk. Lees maar verder..

Een engel komt bij Jezus op de Olijfberg
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas (22, 39-43)

Het is de avond voordat Jezus wordt 
opgepakt door de soldaten, 
gevangengenomen en daarna gekruisigd. 
Jezus is op de Olijfberg om te bidden. Hij 
weet al wat er met hem gaat gebeuren. 
Namelijk dat hij veel pijn zal krijgen en zal 
sterven aan het kruis. Hij is bang. Hij bidt tot
Zijn Vader in de hemel. Dan komt er een 
engel uit de hemel die Hem kracht geeft.

Engelen helpen en troosten namens God
Bij Jezus op de Olijfberg zien we dat God een 
engel stuurt om te helpen, om te troosten en 
om kracht te geven. Zo kan je ook moeilijke, 
lastige of zware dingen aan. 
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Pelgrimage

Bedevaart naar Lourdes
Onze parochie H. Gabriël ging van 17 tot en met 22 september met een groep van 38 personen op bedevaart naar 
Lourdes. De foto’s hieronder geven een sfeerimpressie van de bedevaart. 
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Pelgrimage

Op 10 augustus was het eindelijk weer zover: op bedevaart naar Kevelaer. Met twee bussen met zo’n 120 
personen, twee wandelaars en zestien fietsers, die de dag ervoor waren vertrokken, en met parochianen die op 
eigen gelegenheid waren gekomen, hadden we een mooie bedevaart.

Terugblik op de bedevaart 
naar Kevelaer

We begonnen in de kaarsenkapel met het ontsteken 
van de parochiekaars en het zegenen van het nieuwe 
vaandel met muzikale ondersteuning van De Club. 
Daarna was er een indrukwekkende eucharistieviering, 
waarbij werd voorgegaan door ons team, bijgestaan 
door misdienaars en acolieten uit de Gabriëlparochie en 
met prachtige zang van het Gabriëlkoor en muziek van 
De Club.

’s Middags volgde de grote kruisweg in het park, waar De 
Club bij iedere statie het Stabat Mater speelde en pastoor 
Marc Oortman het verhaal van de kruisweg in deze 
tijd plaatste. Nadat de inwendige mens was versterkt 
was als afsluiting het plechtige lof. Daarna werd met 
een muzikale toegift van De Club voldaan huiswaarts 
gegaan.

De groep fietsers had daags ervoor de pelgrimstocht 
met veel plezier ondernomen met een prachtige 

fietstocht langs de Niers. ’s Avonds was er voor hen 
een eucharistieviering in de kaarsenkapel samen met 
de aangekomen wandelaars. Daarna werd er gezellig 
gegeten met het onafscheidelijke borreltje als afsluiting. 
De tweede dag na het lof gingen zij via de korte route 
naar huis. Uiteraard was er voor de wandelaars plaats in 
de bus.

Volgende bedevaart
Al met al waren het mooie dagen om op terug te kijken. 
Volgend jaar hopen we dat we op 8 en 9 augustus weer 
op bedevaart kunnen. Ook kijken we of we weer een 
bedevaart kunnen houden voor mindervalide mensen, 
naast de reguliere bedevaart in augustus. Deze vindt dan 
in mei plaats. Voor bewoners uit de verzorgingshuizen 
en thuiswonende parochianen, die niet goed ter been 
zijn, willen we deze reis met rolstoelbussen organiseren. 
Nadere info hierover volgt nog.
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Een ander voorstel is om te kijken of er belangstelling 
is om twee dagen met een bus naar Kevelaer te gaan. ’s 
Avonds kunnen de busreizigers dan ook een dienst in de 
kaarsenkapel bijwonen, samen eten en overnachten. De 
volgende dag sluiten zij aan bij het dagprogramma met 
de overige bedevaartgangers.

Wij willen graag weten of hier belangstelling voor is. 
Mocht dit zo zijn, meld dit dan bij Mimi Hendriksen, 
telefoonnummer 06-13317696. Dan kijken wij of we dat 
kunnen organiseren.

Als bestuur en broedermeesters kijken we terug op een 
mooie dag bij Maria in Kevelaer en we kijken vooruit naar 
de bedevaarten in 2023.

Mimi Hendriksen



Familieberichten

Gedoopt

14 augustus David Ajdinov
14 augustus Barry van Hoeijen
14 augustus Jazzlyn van der Meer
27 augustus Rosa Muller
28 augustus Benthe Wennekes

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
15 augustus Gerrit Keurntjes 79 jaar
22 september Sandra ten Vaarwerk-Nas 56 jaar

Didam
29 juli Riet Weijkamp-Bolk 82 jaar
30 juli Greet Staring-Cornelesen 93 jaar
31 juli Leny van Geemen-Jansen 87 jaar
7 augustus Annie Wenneker-Menting 97 jaar
31 augustus Gerard Roos 76 jaar
31 augustus Ria Klerk-Zewald 87 jaar
6 september Diny Zwaan-Stienisssen 86 jaar
16 september Muis Lenting-Schuurman 74 jaar
20 september Marie van den Berg-Keurentjes 92 jaar

Overleden

’s-Heerenberg
5 augustus Annie Driessen-Kupers 86 jaar
7 augustus Paula te Boekhorst-Schlüter 95 jaar
12 augustus Ben Kuiper 90 jaar
31 augustus Miep de Bruin-Wassink 91 jaar
2 september Tiny Giezenaar 70 jaar
8 september Marietje Huntink-Gunsing 81 jaar

Kilder
3 september Bennie Vos 78 jaar
16 september Alie Dimmendaal–Veldhorst 86 jaar

Loil 
30 juli Riet Wiendels-Gies 93 jaar

Nieuw-Dijk
27 juli Harrie Derksen 91 jaar
6 augustus Annie Bosch-Berndsen 91 jaar

Stokkum
2 september Theo Polman 72 jaar
18 september Marietje Engelbarts-Arendsen 89 jaar

Wehl en Nieuw-Wehl
28 mei Jan Hoksbergen 85 jaar
16 juni Rein Rosmüller 87 jaar
26 juni Annie Ruijling-Zegers 81 jaar
28 juni Mien Reuling 80 jaar
13 juli Marie Meijer-Baakman 98 jaar
24 juli Truus Köster-Menting 81 jaar
30 juli Wilhelmien Koenders-Kloppenburg 85 jaar
27 juli Annie Huijbers-Gudde 69 jaar
17 sept.  Riek Berntsen-Tomassen 95 jaar

Zeddam
7 augustus Marcel Braam (Azewijn) 49 jaar
16 augustus Joop Wissink 83 jaar

Nieuws uit de geloofskernen

Getrouwd

17 augustus Tim Huisman en Tamara Nakken
17 september  Barry Krauts en  

Priscilla van den Bragt                 

Didam

Viering Martinusfeest
Op zaterdag 12 november wordt het Martinusfeest 
gevierd. Om 17.00 uur is er een gebedsviering met 
voorganger Theo Reuling en muzikale begeleiding van 
drumfanfare St. Martinus. Alle kinderen zijn welkom 
met een mooie lampion.

Vrijwilligersfeest Loil en Didam
Op zondag 30 oktober is het vrijwilligersfeest voor alle 
vrijwilligers van de geloofskernen Loil en Didam. We 
beginnen deze dag met een eucharistieviering om 9.30 
uur in de Mariakerk, waarin pastoor Marc Oortman 
voorgaat en het St. Martinuskoor zingt. Na de viering 
zetten we de samenkomst voort bij Jan&Jan. We hopen 
velen te ontmoeten.
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’s-Heerenberg Loil

Herdenkingsdienst voor overleden
Op veler verzoek houden we op 6 november om 
15.00 uur een eenvoudige herdenkingsdienst voor 
de overledenen in Nieuw Wehl. We komen samen in 
dorpsaccommodatie De Horst, waar we samen onze 
dierbaren gedenken. Aansluitend aan de dienst gaan we 
in stille optocht naar het kerkhof, waar we nog even stil 
willen staan bij allen die daar rusten. 

Voor iedereen die dat wil, staat er na afloop van de dienst 
in De Horst een kopje koffie en thee klaar. Hier kunnen 
we met elkaar herinneringen delen.

De herdenkingsdienst wordt gehouden door de 
werkgroep bestaande uit Drea Gieling, Marjo Vonk, Han 
Wienholts en Thea Rensen.

Schuttersviering en sacramentsprocessie
Na twee coronajaren 
is op zondag 24 juli 
jongstleden onder 
grote belangstelling 
weer de traditionele 
schuttersviering en 
sacramentsprocessie 
gehouden. Deze keer in 
een hele nieuwe opzet, 
namelijk voor het eerst 
in ‘t Hart van Loil.

Dat was even wennen voor iedereen, maar we hebben 
met z’n allen een mooie, bijzondere viering en processie 
beleefd. Wij danken met name diaken Theo Reuling, 
schuttersgilde Loil-Vooruit, muziekvereniging Amicitia, 
het Latijns-Gregoriaans koor en allen die hun steentje 
hebben bijgedragen hartelijk voor hun inzet.

En natuurlijk, niet te vergeten, de mooie versiering 
en aankleding van de processie. Zelfs de koffie met 
krentenbrood na afloop in de tent smaakte weer als 
vanouds. Iedereen hartelijk dank!

Tekst: Toos Buiting en foto’s: Tonnie Hetterscheid 

Nieuw Wehl

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 22 oktober tot en met 9 december hun verjaardag 
hopen te vieren:

Vrijwilligersfeest in zaal De Gracht
In ‘s-Heerenberg staat op zaterdag 29 oktober een 
vrijwilligersbijeenkomst gepland. De middag start om 
13.30 uur met een eucharistieviering in de kerk. Daarna 
volgt er een gezellige bijeenkomst bij zaal De Gracht 
(tegenover de kerk).

H. Thuis - Janssen - 100
K. Löevering-Terschegget - 99
M. ten Have-Dolmans - 98
T. Willemsen-van Kol - 92
F. Rosendaal-Jansen - 92
J. Wentink-Sessink - 91
A. Dijkman - 90
G. Jansen-Hartjes - 89
J. Tomassen-Welling - 89
A. van der Gun-Hegman - 88
C. Wigman - 88
B Hulst - 88
H. Tolkamp-Freriks - 88
H. Roording - 88
T. Buiting-Krauts - 87
F. Kniest - 87
B. Dijkman - 87
J. Tomassen - 86
J. Lebbink-Geurts - 86
G. van Casteren-Brands - 86
F. Nuij - 86
A. Hermsen-Goossen - 86
P. Dijkman-Hell - 85
E. Meijer - 85
J. Ageling-van Alen - 85
H. Wennekes-van den Bosch - 85
L. Wennekes-Wesselkamp - 85
B. de Groot-Prizeman - 85

A. van den Ham-Klaas - 85
W. Cillessen-klein Goldewijk 
- 84
H. Doeleman-van Ampting 
- 84
E. van Alen - 84
H. Bultink - 84
W. Seegers-Klarenaar - 83
G. Arendsen - 83
M. Schenning-Hesseling - 83
M. Jansen-Seegers - 83
H. Scholten - 82
S. Moons-Poelsma - 82
M. Cremer-Notten - 82
L. van Ommen - 82
M. Jansen-Derksen - 82
E. Roording-van den Boom 
- 82
T. Messing - 82
F. Eijt - 81
C. Nijenhuis-Wennekes - 81
G .Hendricksen - 81
W. Marissink-Ruikes - 80
M. Frerix-Roes - 80
E. van Alen-Evers - 80
E. Akkerman-Peelen - 80
H. Jansen-Visser - 80
R. Hussainali - 80

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

De Gabriël  •   Nr. 5 - 2022          27



Schema doordeweekse vieringen 

Dinsdag:
Oldershove om 16.00 uur op 15 nov en 13 dec
Nieuw-Dijk om 09.00 uur op 15 nov en 13 dec
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 18 nov en 16 dec
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


