
 

R.K. Geloofsgemeenschap 
 

EMMAUS - PANCRATIUS 
 

’s-Heerenberg - Lengel 

   

C 

O 

N 

T 

A 

C 

T 

B 

L 

A 

D 

 
 
 

 
 
 
 
        

 
KERSTMIS 

 

31e jaargang nr. 1 
9 december 2017 t/m 26 januari 2018 

 

  



2 
 
 

Emmaus – Pancratius geloofsgemeenschap 
 
 

St. Pancratiuskerk 
Hofstraat 2, 
7041 AD  ‘s-Heerenberg 
 
 
 
 
Bankrelatie St. Pancratius: Rabobank ’s-Heerenberg en ING 
    t.n.v. Par. H. Gabriël, ‘s-Heerenberg 

 
 

Algemene rekening Rabobank IBAN:  NL48 RABO 0326 6360 21 
BIC code: RABONL2U 

   

Kerkbijdrage Rabobank IBAN:  NL64 RABO 0326 6590 13 
BIC code: RABONL2U 

 
 

Secretariaat: 
 

Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz.  
 
Adres:   Hofstraat 4, 
   7041 AD ’s-Heerenberg 
    0314 – 661224 
 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. 

E mailadres:   emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl 
Website:  www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl 
 
Website parochie www.parochiegabriel.nl 
 
 
 

Voor spoedeisende hulp 06-55755957 
 

Via dit nummer is tussen 09.00 u en 21.00 u 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). 

  

mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
http://www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl/
file:///L:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.parochiegabriel.nl
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Kerstmis 
 

De dagen vóór kerstmis zijn erg donker, voor veel mensen 
is het ook donker van binnen. 
En in de wereld op veel plaatsen en ook in Nederland is het 
de laatste tijd donker en angstig. Ruzie, oorlog, geweld en 
verdriet! Zal het nog weer licht worden ? Wordt de wereld 
nog eens beter, of gaat het toch de verkeerde kant op ? 

Zo worden veel mensen ver-
drietig en moedeloos, en zit-
ten echt in het donker ! 
En toch zal het ook dit jaar weer Kerstmis wor-
den. Ook nu komen overal ter wereld veel men-
sen weer samen, om de geboorte van Jesus 
Christus te vieren. God zelf die nu als mens bij 
ons wil zijn, als Emmanuel; God met ons, met de 
garantie dat Hij het Licht is, die de duisternis te-
rug dringt. 
God wil ons mensenbestaan delen, Hij wordt 
mens in de gestalte van een kwetsbare God; een 
Kind, kwetsbaar in een kribbe; heel dicht bij ons. 

Laat Hem toe ook in onze kwetsbaarheid en duisternis. 
Dit Kerstkind dat wij in deze dagen bezingen, zal groot en volwassen worden 
ook in onze wereld door en met ons.  
Als wij delen in zijn kwetsbaarheid zullen wij ook delen in zijn kracht. 
Zo zullen wij opnieuw door Hem ontdekken wat de zin van het leven is in Gods 
bedoeling en welke weg Hij ons met zijn Licht aanwijst naar echte vrede en 
geluk. 
Laat dit Licht de donkere duisternis verdrijven. 

 
 

Een kerstverhaal 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een 
laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers 
die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die 
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte 
hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij ge-
staan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een 
kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit 
was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in 
de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen 
bedremmeld binnen.  
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“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.” 

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm 
aan. 

“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, ” we moeten ook beseffen 
wat er nu eigenlijk gebeurd is.” 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was 
er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En 
toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de 
wereld. 

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En daarin 
had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die 
herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo 
iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde 
de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. 

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij knoopte zijn servet los, 
sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg 
of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een 
witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De 
beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een 
door een grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen 
andere avonden.” En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de 
kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. 
“Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.” 

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 
man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die 
zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was nie-
mand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want 
het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag 
hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, “die 
wind is wat schraal, het gaat wel weer over.” En dat was ook zo, men moet 
zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerst-
feest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht 
door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 

Godfried Bomans 
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Uitnodiging aan alle gezinnen van ’s Heerenberg e.o. 
Kerstavond gezinsviering van Woord en Gebed 

 
Op Kerstavond, zondag 24 december, is er om 17.00 uur in de Pancratius-
kerk in ’s Heerenberg een Gezins-Kerstviering. Deze 
is gericht op de kinderen. De Eerste Communicanten 
worden bijzonder uitgenodigd. 
Omdat de viering gericht is op de kleinere kinderen is 
het net als in andere kerken van de parochie een vie-
ring van Woord en Gebed. Dat betekent, dat er geen 
communie zal zijn. 
We zullen samen zingen en bidden. We luisteren na-
tuurlijk naar het Kerstverhaal. En we brengen samen 
met Maria en Jozef het Kerstkind in de kribbe! 
Wie wil mag verkleed komen… als herder, als schaap, als engel… als het 
maar bij kerstmis past! 
Er zal ook een koortje zijn om samen de bekende kerstliedjes te zingen.  
In het parochieblad De Gabriel staat waar de andere vieringen met Kerstmis 
zijn. 
 
 

Jubilarissen St.- Pancratiuskoor.  
 
Zondag 19 november heeft het St. Pancratiuskoor zijn 
jaarlijkse St-Ceciliafeest gevierd. Na eerst de zondagsvie-
ring te hebben verzorgd samen met het kerkkoor van Vor-
den, zijn aan het einde van de viering 5 koorleden gehuldigd voor hun jaren-
lange trouwe diensten aan de katholieke kerkmuziek en de vele H. Missen en 
rouw- en trouwdiensten die zij mede hebben verzorgd.  
 
Pastor Guus v.d. Ploeg heeft namens pastoor J. Jansen de benoemingsbrief 
van de Gregoriusvereniging voorgelezen, waarna de volgende leden werden 
gehuldigd: 
 
Johan Jeunink voor 65 jaar koorlid en hulporganist bij avondwakes.  
 

Ans Strik voor haar 50-jarig dirigentschap.  
(daarom zong als verrassing het koor van Vorden mee). 

 

Diny Mulder voor 50 jaar koorlid.  
 

Mimi Seegers voor 50 jaar koorlid en hulpdirigent.  
 

Henk Jansen voor 40 jaar koorlid. 
 
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en nog vele mooie  
zangjaren toegewenst.  
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Evenals voorgaande jaren wil de Voedselbank Montferland in de dagen voor 
Kerstmis aan de bewoners van de gemeente Montferland de gelegenheid bie-
den om kerstpakketten en andere voedselgaven ter beschikking te stellen aan 
de cliënten van de voedselbank. Dat willen we opnieuw doen door een inza-
meling te houden in het kerkportaal van de St. Pancratiuskerk 
 

op vrijdag 22 december van 17.00 – 18.00 uur 
 
Vrijwilligers van de voedselbank zullen dan aanwezig zijn om de gaven in ont-
vangst te nemen. Onze voorkeur gaar uit van houdbare voedselproducten. 
 

Hartelijk dank namens, 
Stichting Voedselbank Montferland 

 
E: voedselbankmontferland@gmail.com 
W: www.voedselbankmontferland.nl  

 
 

Vredesgedicht 
 
Natuurlijk zijn het de Amerikanen 
En religie speelt dikwijls een rol 
Vergeet ook niet de Noord Kore-
anen 
En vooral ons landje is te vol 
Hoe vaak hoor je jezelf zeggen 
Wat je van de wereld vindt 
Maar durf je te erkennen 
Dat   vrede bij jezelf begint 
 
Natuurlijk ligt het aan de ander 
Dat jij je niet lekker voelt 
Het leven zit vol misverstanden 
Maar jij hebt het goed bedoeld 
Je voert je eigen kleine oorlog 
In de hoop dat je hem wint 
Maar weet je diep van binnen 
Dat vrede bij jezelf begint 
 
 

 
 

Natuurlijk wil iedereen het anders  
En niemand kan zonder ideaal 
Dus is vrede een cliché geworden 
Woordvoerders en diplomatentaal 
Verlaat de weg van het cynisme 
Hervind de onschuld van een kind 
Aanvaard de consequentie van 
Dat vrede bij jezelf begint 
    
 Freek de Jonge 

  

mailto:voedselbankmontferland@gmail.com
http://www.voedselbankmontferland.nl/
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Driekoningenviering in Wehl 
 
Op zondag 7 januari 2018 om 10.00 uur is er weer een gezamenlijk Gabri-
elmoment gepland in de St.-Martinuskerk te Wehl.   
 
De parochie H.Gabriël nodigt niet alleen alle parochianen uit om deze vie-
ring, in het teken van Driekoningen, bij te wonen, ook zullen diverse instan-
ties, verenigingen, etc. die actief zijn binnen de 
11 geloofsgemeenschappen een uitnodiging ont-
vangen. Door het jaar heen zijn er regelmatig 
contacten tussen de geloofsgemeenschap en 
deze organisaties. Aan het begin van het nieuwe 
jaar willen wij als parochie Gabriël het initiatief 
nemen deze mensen, mede namens de geloofs-
gemeenschappen, uit te nodigen om samen te 
vieren en het nieuwe jaar in te luiden.  
 
We hopen dat bij deze Driekoningenviering alle geloofsgemeenschappen 
weer ruim vertegenwoordigd zijn en we gezamenlijk het nieuwe jaar 2018 op 
een mooie en inspirerende wijze kunnen starten. De Eucharistieviering wordt 
voorgegaan door het gehele pastorale team.  
 
Na de viering wordt u uitgenodigd in zaal Reuring (voorheen Otters) aan het 
Kerkplein in Wehl om in een passende sfeer elkaar te ontmoeten en onder het 
genot van een kop koffie en een drankje elkaar nieuwjaar te wensen. We be-
sluiten dit gezellig samen zijn rond 13.00 uur.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer te komen, schroom 
u dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van uw eigen geloofs-
gemeenschap, zij zullen u graag helpen om deze mooie viering bij te kunnen 
wonen. Tot 7 januari!  
 
Werkgroep Hemelvaart- en Driekoningenviering: 
 
Jan Loskamp, Mimi Hendriksen, Josephine ter Voert,  
pastoor Jurgen Jansen en Augustine van Ree 
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Ontmoetingsmiddag  voor alle 70 plussers van  
de geloofsgemeenschap Emmaus - Pancratius  
 
Op woensdag 17 januari 2018 zal om 14.15 uur in het Bosmanhuus in Len-
gel een ontmoetingsmiddag gehouden worden voor alle 70 plus parochianen 
van de Emmaus-Pancratius-, Suitbertus- en Oswaldus- geloofsgemeenschap-
pen. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deze middag bij te wonen. 
Het spreekt vanzelf dat ook uw partner of begeleider daarbij van harte welkom 
is. 
We beginnen met een viering. We hopen dat deze bijeenkomst bezinnend 
maar vooral ook gezellig zal zijn. Na de viering wordt u in de gelegenheid ge-
steld om, onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers en een 
drankje en een hapje, met elkaar een praatje te maken. Ook enkele leden van 
de pastoraatgroep zullen aanwezig zijn.  
Het samenzijn zal om ongeveer 17.00 uur afgesloten worden. Koffie, thee en 
2 drankjes worden u aangeboden. Verdere drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Onder dit bericht vindt u een aanmeldingsformulier. Wilt u de strook afknippen 
en ingevuld inleveren in de brievenbus bij het parochiesecretariaat. Bij het 
Bosmanhuus is voldoende gelegenheid om te parkeren. 
 
Mocht u problemen hebben met vervoer naar de ontmoetingsmiddag, laat het 
ons weten, zodat we daarvoor een oplossing kunnen zoeken. 
 
Locatieraad Emmaus –Pancratius  tel. nr. secretariaat  0314-661224 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ANTWOORDSTROOK (graag inleveren vóór 10 januari 2018) 
  
Mevr. /Dhr....................................................................................................... 
  
Adres.............................................................................................................. 
  
Plaats.............................................................................................................. 
 
tel. nr.............................................................................................................. 
  

Ο komt naar ontmoetingsmiddag in het Bosmanhuus met ....persoon/personen 

  

Ο heeft nog plaats over in de auto 

 

Ο ik heb geen vervoer, wilt u contact met me opnemen
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Hier zijn we dan voor de laatste keer dit jaar 
met onze thermometer. De stand per 1 de-
cember 2017 is  € 36.625 terwijl  de toe-
zeggingen  €40.510 waren, oftewel we 
hebben nu 90 % van onze doelstelling ge-
haald. We hopen het streefbedrag alsnog 
te halen, maar dan moeten  wel alle nog 
niet ontvangen en toegezegde bedragen 
binnenkomen. Bij de stand van 1 december  
2017 kunnen we nog de onderstaande bij-
dragen verwachten. 
a. Nog te incasseren en periodieke overboekingen €1.950 
b. Parochianen die wel een toezegging gedaan hebben maar nog geen be-

taling €475 
c. Parochianen die voorgaande jaren wel betaald hebben, waarvan we dit 

jaar nog niets vernomen hebben €1.460 
 
Parochianen genoemd onder punt b en c hebben inmiddels een schrijven van 
ons ontvangen met het vriendelijke verzoek om alsnog een bijdrage te doen. 
In het eerste contactblad van januari 2018 zullen wij de definitieve cijfers nog 
bekend maken. Bij deze willen we alle parochianen die hier met hun financiële 
bijdrage aan meegewerkt hebben hartelijk danken. 
Wij wensen  u allen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2018 
 
Werkgroep Kerkbalans 
 
 
 

Dopen in de Gabrielparochie 
 
Al ruim voordat we gingen denken aan ‘herstructureren’ 
dachten we al aan een aanpassing van de procedure 
rond de aanmelding voor en de voorbereiding op het Sa-
crament van het Heilig Doopsel  
Inmiddels zijn we daarmee zo ver, dat we u kunnen in-
formeren. Hieronder leest u over de gang van zaken die 
per 1 januari 2018 ingaat (het aanmelden kan nu al op 
de nieuwe manier).  
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De doopdata hebben we voor 2018 als volgt vastgesteld: 
 

Doop-weekenden 2018 Voorbereiding ( Didam, 20.00 uur) 

 17  en   18 februari 23 januari  en 30 januari  

 17  en   18 maart 20 februari  en 27 februari 

 14  en   15 april 20 maart  en 27 maart  

 12  en   13 mei 17 april  en 24 april  

   9  en   10 juni 15 mei  en 22 mei 

   7  en    8 juli 12 juni  en 19 juni 

 22  en  23 september 28 augustus  en   4 september 

 27  en  28 oktober   2 oktober  en   9 oktober 

 24  en  25 november 30 oktober  en   6 november 

 
De dooplocaties worden tijdens de voorbereiding vastgesteld aan de hand 
van de aanmeldingen. U meldt zich dus voor een doopweekend. De doopkerk 
en de dooptijd worden later vastgesteld. 
 
Aanmelden voor het Doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt het 
aanmeldformulier downloaden van de website en dan mailen aan  
dopen@parochiegabriel.nl. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke 
morgen van 9.00 tot 12.30 uur op nummer 0316-221021. 
 
De voorbereiding op het Doopsel vindt steeds plaats in het parochiecentrum 
in Didam ( Raadhuisstraat 1a).  Deze voorbereiding wordt verzorgd door de 
parochiële Doopwerkgroep, in samenspraak met de pastor die zal voorgaan 
in de doopviering. 
 
 

Gebedsintenties 
  

Iedereen die een gebedsintentie op wil geven moet 
op het volgende letten: 
 
Als u zeker wilt zijn dat de intentie in het Contactblad 
komt staan, kunt u het best de intentie zeker 2 weken 
voor de einddatum van het lopende Contactbladboekje  opgeven. Er is na-
melijk ongeveer 1 week nodig om alle teksten van het boekje klaar te maken 
en de tweede week is er om het boekje te drukken, te vouwen en te nieten 
en te bezorgen. 
Intenties die later opgegeven worden hoort u wel tijdens de kerkdienst, maar 
staan niet in het Contactblad en in het Montferland Nieuws. 
Intenties kunt u persoonlijk opgeven op dinsdag- of donderdagmorgen of 
door een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen. 
 

mailto:dopen@parochiegabriel.nl
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Actie kerkbalans 2018:  geef voor je kerk 
 
Op 15 mei 2017 kregen we het bericht, dat onze mooie st Pancratiuskerk open 
blijft. Daar waren/zijn we allemaal heel blij mee. Maar!!!  We moeten samen 
wel erg goed ons best doen om ons kerkgebouw ook voor de toekomst open 
te houden. 
Actie kerkbalans loopt van 20 januari 2018 tot en met 03 februari 2018. In deze 
periode zullen weer bijna 60 vrijwilligers in touw zijn om van Kerkbalans  2018 
een succes te maken.  Laten we met z'n allen proberen om het bedrag van 
2017 te overtreffen.  Dit kunnen we gezamenlijk best voor elkaar krijgen. Hier-
voor zijn verschillende mogelijkheden. 

A. Als een ieder die nu een bijdrage doet deze zou verhogen met bv  5% 
of € 5,- dan zou dat betekenen dat we zomaar €2.000 tot €4.000 extra 
bijeenbrengen.  

B. Onze kerkbijdrage wordt voor 73%  bijeengebracht  door onze paro-
chianen die ouder zijn dan 60 jaar. We willen een extra oproep doen 
aan de  parochianen die jonger zijn,  om ook aan onze kerkbalans 
mee te  doen, om zo mee te werken aan de in standhouding van 
onze mooie St Pancratiuskerk. 

C. Verder is er sinds het jaar 2014 ook de mogelijkheid tot het doen van 
Periodieke giften in geld die aftrekbaar zijn voor de belasting zonder 
een notaris overeenkomst. Hiervan zou dan bijvoorbeeld de helft voor 
u als belastingvoordeel kunnen zijn, en de andere helft voor onze ge-
loofsgemeenschap. 

D. Ook willen wij een oproep doen aan diegene die voorgaande jaren wel 
een bijdrage hebben gedaan, en  het afgelopen jaar niet meer, om 
hierover nogmaals na te denken, en in 2018 ons weer willen steunen 
voor het behoud van onze St. Pancratiuskerk 
 

Als we de laatste 5 jaar op een rij zetten, zien we dat de bijdrage stabiel blijft, 
door een klein bedrag extra te geven moet het toch in 2018 een keer lukken 
om boven de € 42.000 te komen. 
 

Jaar Ontvangen  
bedrag in € 

Toegezegd  
bedrag in € 

In % van  
ontvangst 

2012 41.700 42.500 98,1 

2013 38.400 39.400 97,5 

2014 40.000 41.300 96,9 

2015 41.500 41.600 99,8 

2016 40.900 41.500 98,6 

2017  40.510  

 
Rest ons nog u allen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2018 toe 
te wensen. 
Locatieraad en werkgroep kerkbalans.  
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Kerkberichten van Emmaus- en 
Pancratius geloofsgemeenschap 

 

Van zaterdag 09 december t/m vrijdag 26 januari 2018.  
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT.  
 
Zo. 10 dec.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering  

m.m.v. Pancratiuskoor. Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2).  
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en 
voor: 
Coba Berendsen-Jolink; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk 
Derksen; Henk Donkers; Wim Evers; Joep en Doortje Joling-Menting; 
Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve; 
Agnes Walraven-Bruins; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Johanna Kuhlmann-
Kracht als jrgt.;  
 

Wo. 13 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
 
Zo. 17 dec.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering  

m.m.v. Pancratiuskoor. Voorganger: Em. Deken H. Hendriksen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en 
voor: 
Coba Berendsen-Jolink; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk 
Derksen; Henk Donkers; Wim Evers; Annelies Kuiper-Ridder; Lies 
Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve en voor  Agnes Walraven-Bruins;  
 

Wo. 20 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
 

Kerstavond: 
 
Zo. 24 dec.: Pancratius: 17.00 uur Gezinsviering. 

Voorganger: Past. werker Guus v.d. Ploeg. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie. 
 

Kinderen kunnen een tekening meebrengen 
om bij het Kindje Jezus in de stal te leggen. 

 
Zo. 24 dec.: Pancratius: 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: Diaken L. Feijen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Berendsen-Jolink; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Derksen; Henk Donkers; 
Wim Evers; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Annelies Kuiper-Ridder; Marie Magielse als jrgt.;  
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Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve; Rina Verhoef-Ross; Agnes Walraven-
Bruins; Rinus Welling; o.o. Esman-Daals b.g.v. verj. v. vader; Dinie Buiting-v. Dalen; 
Edwin Schütters; Mia Verheij-Meijer; Albert te Wildt; o.o. Welling-Smit; Jaap Hunting; 
Johanna Kuhlmann-Kracht; Joop en Greet Snel en zn. Berno; Wim Hondtong en o.o. v. 
Halteren-Buiting; Marijke en Ton Kupers; Wim Hermsen; fam. Hermsen; fam. Goossen; 
Jolanda Heitkamp-Wensink en voor o.o. Wensing-Wennekes.. 

 

EERSTE KERSTDAG. 
 
Ma. 25 dec.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratius-

koor. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. v. Eekhout-v. Emmerik; o.fam. Giezenaar; Joep en Doortje Joling-Menting; Henk 
Seegers; Joep Derksen; Hein Verbücheln en Annie Verbücheln-Grol; o.o. Rozijn-Peters 
en dochter Els; Marja Visser-Meijboom; Michiel Cillessen; o.o. Berendsen-Notten; Gerrit 
v. Westerop; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Theo Meijer;  

 

 
2018: 
 
Wo. 03 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

OPENBARING DES HEREN. 
Drie Koningen. 

 
Zo. 07 jan.: Pancratius: Geen viering.  
 

Zo. 07 jan. H. Martinuskerk in Wehl: 10.00 uur 
Drie Koningenviering. 

 Voorgangers: Het pastoraal team. 
 

Wo. 10 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Zo. 14 jan.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: Em. Deken H. Hendriksen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Coba Berendsen-Jolink; Wim Bos-
man; Harry v. Casteren; Henk Derksen; Henk Donkers; Wim Evers; Annelies Kuiper-
Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve; Rinus Welling en 
voor Mia Verheij-Meijer;  

 
Wo. 17 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Zo. 21 jan.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.  
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Voorgangers: past. J. Jansen en diaken Th. Reuling. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Coba Berendsen-Jolink; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Derksen; Henk Don-
kers; Wim Evers; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Joep en Doortje Joling-Menting; Annelies 
Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve; Rina Ver-
hoef-Ross; Rinus Welling; Jolanda Heitkamp-Wensink en voor Wim Arendsen (Len-
gelse weg). 

 
Wo. 24 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

 

*(1) Elke woensdagavond eucharistieviering om 19.00 uur: 
 

- Viering gaat niet door bij een avondwake en 
- Bij afwezigheid van pastoor Jansen  
- Wordt elk weekend medegedeeld of er een eucharistieviering op woensdag 

zal zijn. 
- Men kan natuurlijk ook op dinsdagmorgen het secretariaat bellen. 

 

Deze mededeling staat ook op de website van de geloofsgemeenschap  
van Emmaus-Pancratius 
 

*(2) Voorganger van de viering onder voorbehoud. 

 
 

 

 

 

 

Overleden: 
 

20 okt.  Toon van Rooij   97 jaar 
26 okt.  Bep van der Heiden-Pörtzgen  82 jaar 
30 okt.  Henk Donkers   85 jaar 
10 nov.  Wim Bosman   76 jaar 
12 nov.  Annelies Kuiper-Ridder  80 jaar 

 
 

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus. 
 
 
 

Sluiting secretariaat: 
 

Het secretariaat is gesloten op: 
Dinsdag 26 december en donderdag 28 december 2017 

Dinsdag 02 januari  en donderdag 04 januari 2018. 
 

Wij wensen u een zalig Kerstfeest toe en voor 2018 alle goeds. 
Medewerkers secretariaat Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap.  
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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  
Emmaus - Pancratiusgeloofsgemeenschap, die in de periode van zaterdag 
09 dec. t/m vrijdag 26 jan. hun verjaardag hopen te vieren: 
 

G. Vollenbroek ....................... 97 jaar 

M. ten Have-Dolmans ............ 93 jaar 

S. Borkes ............................... 93 jaar 

J. Kleinpenning-Kumeling ..... 92 jaar 

J. du Plessis-Kaak ................ 92 jaar 

M. de Wit-Kuijpers .................. 91 jaar 

W. Stienezen .......................... 90 jaar 

H. Speet ................................. 89 jaar 

G. Janssen ............................. 89 jaar 

J. Hulst-Welling ..................... 88 jaar 

J. Jeunink .............................. 88 jaar 

A. Scheers-Kroesen .............. 88 jaar 

T. Raaijman-Berntsen ........... 88 jaar 

M. Bloemendaal ..................... 88 jaar 

A. Medze ................................ 87 jaar 

H. v. Hal ................................. 87 jaar 

A. Kniest-Geurds ................... 87 jaar 

C. Roelofs-Longayroux .......... 87 jaar 

J. Kniest-Cremer ................... 87 jaar 

W. v. Twisk ............................. 87 jaar 

A. Welling ............................... 86 jaar 

B. du Plessis .......................... 86 jaar 

B. Kuiper ................................ 86 jaar 

J. Rutten ................................ 86 jaar 

H. Derksen ............................. 86 jaar 

H. te Dorsthorst ...................... 85 jaar 

 

J. Wigman .............................. 85 jaar 

M. Beenen-Voortjes ................ 85 jaar 

J. Brücker ............................... 85 jaar 

W. Rulof-Bergevoet ................. 85 jaar 

B. te Dorsthorst-Bisseling ....... 84 jaar 

L. Arts-Hesseling .................... 84 jaar 

D. Bockting-Driessen .............. 83 jaar 

E. Janssen-Linnenbank .......... 83 jaar 

M. Welling-Nieling ................... 83 jaar 

W. Velthausz-Vermaas ............ 83 jaar 

K. Moellenkamp ...................... 83 jaar 

P. te Boekhorst ....................... 83 jaar 

J. Boschker-Went .................. 82 jaar 

L. Schmitz-Engelbarts ............ 82 jaar 

J. Hunting-Kuhlmann ............. 82 jaar 

M. Koster-Leuverink ................ 81 jaar 

P. Krachten ............................. 81 jaar 

H. Nijenhuis-Tuinte ................. 81 jaar 

L. Claassen ............................ 81 jaar 

H. Messing-v. Leuken ............. 81 jaar 

G. Groenendijk-Gores ............. 81 jaar 

J. Esman ................................ 81 jaar 

H. Wennekes .......................... 80 jaar 

P. Scholten ............................. 80 jaar 

H. Daals-Hunting .................... 80 jaar 

W. Messing .............................. 80 jaar 

A. Brinkman ............................ 80 jaar 
  

p.s. Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden, 
laat het ons dan even weten. (661224). 
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Website St. Pancratius: 
 
bezoek ook op onze website  
www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl 
of scan de QR-code op je mobiel 

 

 
SOS telefonische hulpdienst   
 
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. 

 

 
Gezamenlijke doopvoorbereiding: 
 
Aanmelding via het secretariaat. 
Zie pagina 2 voor openingstijden, e-mail 
en adresgegevens. 

 

 
Bloemenbusje: (11 okt. t/m 28 nov.) 
 
St. Pancratiuskerk: €  28,60. 
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein. 

 

 
Opgave gebedsintenties: 
 
Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een  
gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit 
vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven. 
 
Voor nr. 02 (van 27 jan. t/m. 23 mrt.) opgeven voor 16 jan. 
 
 
Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt € 8,50 
 

 
  

http://www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl/
http://www.sensoor.nl/
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Begunstigers 
...natuurlijk bedankt voor uw (financiële) ondersteuning  

van ons parochieblad 

Wilt u  uw parochie ook (financieel) ondersteunen,  door hier uw advertentie regel te 
plaatsen ?    Neem dan even contact met ons op  (0314) – 661224 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ALBERT HEIJN-DE BOER, .................... Winkelcentrum "De Bongerd"16,  661561 

albert heijn levensmiddelen 
 

An & An, .......................................................................... …Molenpoort 21, -668868 

Dames- en herenmode 
 

Harrie ARENDSEN VOLVO DEALER .. Transportweg 23. Doetinchem, -334451 
Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov), Almelo. 
 

Wim  ARENDSEN, ........................................................... Lengelseweg 62, -662980 

Automobielbedrijf 
 

AZORA,   

Woonzorgcentrum en Verpleeghuis "GERTRUDIS" ...... Marktstraat.12,  663641 
 

BERGH  BRANDKASTEN, .............................................. Goorsestraat 14, -661452 

brandkastenfabriek en brandvertragende deuren 
 

De  BEUK, ...................................................................... Emmerikseweg 7,  667767 

Instituut voor fysiotherapie “de Beuk”, B.J. Kruyt 
 

BIJENHOF-AK-TECHNIEK, .............................................. Goorsestraat 6,  662419 

rolluiken, zonweringen, bedrijfs-, garage- en brandvertragende deuren 
 

BLOEMENSHOP  ”OASE”,................................................Kruisstuk 10-A,  664300 
 
 

Resto de BONGERD, ....................................................... de Bongerd 6-8,  661440 

grill- en snackbar 
 

BOOIJ  te  SCHILDERSBEDRIJF, ......................... Oudste Poortstraat 18,  663141 

"sterk in vakwerk" ! 
 

Heinie  BOSCH, ..................................................................... Stadsplein 2,  667131 

Slijterij – zoetwaren - kaas 
 

BOWLINGCENTRUM, ........................................................... Stadsplein 5,  662642 

bowlingcentrum 
 

BRIL IN MODE, ............................................................... Zeddamseweg 6,  665065 

oogmeting, brillen, contactlenzen 
 

CORNIELJE  PRAKTIJK, ................................................ Lengelseweg 74,  661760 

Magnetiseurs, Touch for Health 
 

D&S WOMEN- MENSWEAR, .......................................... Zeddamseweg 2 -667964 

Mode voor hem en haar 
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SCHILDERSBEDRIJF R. ERDHUIZEN, ... Oude Doetinchemseweg 37-A,  661491 

Schildersbedrijf, glas-verf-behangspeciaalzaak. 
 

Frans  GERRITSEN, ........................................... Zeddamseweg 4, Lengel,  651673 

”Quo Vadis”  aanhangwagens 
 

Hans  GERRITSEN, ................................................... Zeddamseweg 74-B,  661500 

uw garagebedrijf 
 

GOOSSENS TWEEWIELERS, ..................................... Klinkerstraat 22/24 -661254 

Uw adres voor electrische-, sport-en stadsfietsen 
 

CAFE  en  ZALENCENTRUM  “de GRACHT”, ................... Marktstraat 1,  661989 
 
 

HAARING & HENGEVELT, ....................................... Molenpoortstraat 48,  664025 

makelaardij o.g. b.v. 
 

H & M  HAARMODE, ..........................................................Molenstraat 16,  662461 

kapsalon voor Hem en Haar 
 

HEITKAMP, ............................................................... Oudste Poortstraat 2,  661209 

hotel-café-restaurant 
 

HUBO-FRANKE, ............................................ Oude Doetinchemseweg 13,  661335 

alles voor de "doe het zelver". 
 

HULKENBERG B.V. ........................................................... Ulenpasweg 2,  664400 

transport- en opslagsystemen 
 

INDUSTRIAL  PARTS  TE  BOOY BV. ........................... Goorsestraat 16,  661514 
 
 

JOBMAX  UITZENDBURO  B.V., ........................................... Stadsplein 7,  343877 

De betrokkenheid werkt stevig door 
 

H.J.  De JONG, ............................................................. Stokkumseweg 18,  665175 

Goudsmid 
 

KAAK VLAGGEN., ........................................ Tackenweide 31, Emmerich,  661812  

Specialisten in reclame vlaggen en banners 
 

KATJA-FASSIN  B.V., ........................................................ Ulenpasweg 8,  676280  

groothandel.in drop- en suikerwerken 
 

KEURSLAGER  KLARENAAR, ........................................... Marktstraat 5,  661202 

al een eeuw kwaliteitsslagerij ! 
 

KRAAIJKAMP ...................................................................... Eltenseweg 8,  664776 

Kraaijkamp belettering en reclame 

 

KUPERS B.V, ............................................................. Nijverheidsstraat 18,  661549 

Loodgieters- en Installatiebedrijf 
 

SEMPERFLORENS BLOEMSIERKUNST, ...................  Marktstraat 19,  661363 

HOVENIERSBEDRIJF Th.KUSTER 
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HOTEL  BRASSERIE  “De LANTSCROON”, .................. Molenstraat 12,  664157 
ook voor uw vergaderingen, recepties, koffietafels enz. 
 

MONTFERLAND UITVAARTZORG, ............. de Koppelpaarden 15,  06-83989970 

Bertil Vollenberg, www.montferlanduitvaartzorg.nl 
 

LITJES -SNACKBAR, ..................................... Oude Doetinchemseweg 5,  663691 

Cafetaria en Cafe ’t Olde Veld 
 

Henk  NIJLAND, ............................................................... Klinkerstraat 38,  661405 

"uw tweewielercentrum" 
 

AUTOBEDRIJF  Jan  NIJLAND  V.O.F, .......... Plantsoensingel Zuid.22-A,  662681 

Verkoop alle merken, onderhoud en reparaties 
 

OVERDIJK  T.F, ............................................................ Achter de Kom 26,  653216 

tandprothetische praktijk 
 

Mr. A.G.van der REIJT &  Mr. P.REIJENGA, ...... Min.Veldkampstraat 2a,  662045 

Netwerk Notarissen 
 

ROSENDAAL MAKELAARS  BV......................................... Stadsplein 75  668844 

Voor taxatie, aan- en verkoop van uw  woning 
 

De RUITER  PUTMAN  MEIJER  Bouw  B.V., ................................. ,  0316-531545 
 

SCHOOT  NATUURSTEEN  B.V., .............. Fabriekstraat 18, Doetinchem,  340054 

Grafmonumenten en andere natuursteenproducten 
 

CAFÉ  SCHUURMAN, ......................................................... Molenstraat 2,  661266 

café "de SNOR", Partijen voor 100 pers., koffietafels en vergaderingen. 
 

FOTOSTUDIO  SOMMERS, ................................................ Stadsplein 6B,  668846 

portretten-reportages, pasfoto’s en lijsten  
 

Hans  SPEET, ............................................................... Lengelseweg, 111,  664379 

ook uw glazenwasser ! 
 

TANDARTSEN PRAKTIJK ................................................ Handelsweg 8 ,  667600 

Van der Louw 
 

DRUKKERIJ  VELTHAUSZ, ......................................... Zeddamseweg 24,  662644 

voor al uw drukwerk ! 
 

VERKEERSSCHOOL  ”MONTFERLAND”, ..... Willem Schuurmanlaan 30  664008 

Guido en Martina Seegers: voor uw autorijlessen 
 

VOLVO DEALER ....................................... Transportweg 23 Doetinchem, -334451 

Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov),  Almelo 
 

WENNEKES-VISHANDEL, ..............................................Weteringstraat 1,  661222 

Geopend:di t/m vr van 10 t/m 17.30 uur; zaterdags van 10 t/m 15.00 uur.  
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Pastoraal team 
 

Pastoor J. Jansen 
Hofstraat 4, 
7041 AD  ’s-Heerenberg 
Tel.: 0314-650028 e-mail: j.jansen@parochiegabriel.nl 
 

Pastor B.H. Aarsen  
Lieve Vrouweplein 14 (nieuw adres per 03-07-2017) 
6942 BP  Didam  
tel.: 0316-253015 e-mail: b.aarsen@parochiegabriel.nl 
 
Pastoraal werker de heer G. van der Ploeg 
Raadhuisstraat 1 
6942 BE  Didam  
tel. 06-13697367  e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl 
 
Diaken Th.H.M. Reuling ofs 
Wilhelminastraat 84 
6942 ET  Didam  
tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl 
 

Het pastoraal team wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door: 
Diaken Leon Feijen (Zeddam) 
 

Tevens worden in de parochie op verzoek van de pastoor werkzaamheden  
verricht door: - emeritus diaken Gerard Hendriksen (Beek) 
 - emeritus pater Rinke de Vreeze (Braamt) 
  
 

Contactblad 
 

Contactblad is een uitgave van de geloofsgemeenschap Emmaus –  
Pancratius te ’s-Heerenberg - Lengel en verschijnt 7 keer per jaar. 
Redactie, vormgeving, reproductie en verspreiding van het contactblad 
wordt door een grote groep van vrijwilligers, in eigen beheer verzorgd. 
Correspondentieadres: Redactie Contactblad 
    Hofstraat 4, 7041 AD,  ‘s-Heerenberg   
     0314-661224 

 

 
De liefde is de atoomkern van het geloof. 
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