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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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Ontmoeting 
 
In de gemeente Zuid-West Friesland rijdt een kledingbus 
van dorp naar dorp. Een kledingbank op wielen. Niet al-
leen om kleding te brengen bij de mensen die het nodig 
hebben, maar vooral om ontmoetingen tussen mensen te 
organiseren. Om hiermee mensen uit hun isolement te 
halen. Een isolement dat meestal ontstaat wanneer je in 
jouw dagelijkse ritme geen ontmoetingen meer hebt doordat je geen werk 
hebt, gescheiden bent, beperkingen ondervindt, amper of niet met jouw finan-
ciën rond kunt komen. 
 
Dit initiatief maakt opnieuw duidelijk dat er in onze samenleving een scheiding 
is tussen mensen die wel en die niet kunnen meekomen. Als je niet kunt mee-
komen lig je er vaak uit. Het natuurlijke ‘omzien naar elkaar’, buur voor elkaar 
wezen, naoberschap in praktijk brengen, is vaak geen vanzelfsprekendheid 
meer. En dan glijd je af. 
 
Gelukkig klopt het bovenstaande niet in zijn algemeenheid. Er wordt op veel 
plaatsen nog steeds goed naar elkaar omgezien. Dorpen en buurten die ont-
moetingen organiseren. Een middag in de week of in de maand bijeenkomen 
voor de gezelligheid, een spelletje of samen praten over een onderwerp. De 
kledingbus is daarvan een voorbeeld, maar ook in onze parochie zijn die voor-
beelden te vinden. Veel van wat vertrouwd is in de dorpen komt op losse 
schroeven te staan. Sport- en cultuurverenigingen zijn aan het bewegen door 
minder deelnemers en vrijwilligers. Dorpshuizen en kerken staan ter discussie. 
En een nieuwe tijd vraagt nieuwe vormen. En daar wordt op ingesprongen. 
Ontmoetingsmiddagen, hulpdiensten en maatjesprojecten zijn daar voorbeel-
den van. Dat alles met één doel: een mens niet verloren laten gaan. 
 
Als kerk zullen we ook in deze bewegingen mee moeten. Aansluiting houden 
met die plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Want daarbij komen vaak 
ook de levensvragen aan de orde: hoe weerbarstig het leven kan zijn en wat 
nodig is om het vol te houden. Goed dat mensen dan naar elkaar omzien en 
dat is ook te zien als uitvoering van de opdracht om je naaste lief te hebben. 
Een vorm van kerk-zijn anno 2018. 
 
Als je in ogenschouw neemt van wat er in onze samenleving gaande is, dan 
zijn dit soort ontmoetingen van essentieel belang. De tendens is dat de schei-
ding tussen rijk en arm steeds groter wordt. Dat het steeds meer gaat om het 
individu in onze samenleving. Plekken en momenten van ontmoeting tussen 
mensen zijn dan hard nodig hier een tegenwicht aan te bieden. Tenminste, als 
je uitgaat van het idee dat mensen elkaar nodig hebben. Om de term samen-
leving waar te maken, hebben mensen elkaar nodig. Daarvoor is het nodig om 
elkaar te kennen en te ontmoeten. Op kleine schaal en in het groot.   
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Het is goed dat nieuwe ontmoetingsvormen hun intrede doen. Klein beginnen 
om iets groots tot stand te brengen. De onrust van de veranderingen brengt 
dit tot stand. Zo kan elk nadeel ook een voordeel opleveren. 
 

Diaken Theo Reuling ofs 
 

 

Aswoensdag  
 
Na afloop van de viering op Aswoensdag gaat ieder van ons weer zijns weegs. 
Wat doet u straks met het askruisje op uw voorhoofd? Laat u het zitten of veegt 
u het weg? Mogen de mensen buiten zien dat u een askruisje gekregen hebt 
of geneert u zich daarvoor? Een tijd geleden stond in de krant een foto van 
een Koptische gelovige, een christen in Egypte, die het kruisje op haar voor-
hoofd had laten tatoeëren. Die schaamde zich er blijkbaar helemaal niet voor 
om in een overwegend islamitisch land als christen door het leven te gaan.  
 
Merkteken   
 
Toen we gedoopt en gevormd werden, ontvingen we een kruisje met olie op 
ons voorhoofd. De oude kerkvaders probeerden aan de nieuwe christenen van 
de eerste eeuwen in hun catechese uit te leggen wat de betekenis van dit 
kruisje op je voorhoofd is. Ze noemden dat een karakter, een merkteken, en 
ze maakten de vergelijking met de tatoeage die soldaten blijkbaar kregen als 
ze het Romeinse leger in gingen.  Dat merkteken gaf aan waar je voortaan bij 
hoorde, van wie je nu was. Negatief gesproken doet het denken aan het brand-
merken van koeien of slaven. In positieve zin herinnert dit merkteken mij aan 
een lied dat we vaak bij uitvaarten zingen:   ‘Niemand leeft voor zichzelf,  nie-
mand sterft voor zichzelf,  wij leven en sterven voor 
God onze Heer,  aan hem behoren wij toe.’   In 
onze kwetsbaarheid, in onze vergankelijkheid en 
breekbaarheid behoren wij aan Hem toe.  
Dat is een eerste betekenis van het askruisje, ge-
maakt van de as van de uitgedroogde palmtakken 
van vorig jaar.    
 
 

Johan Jeunink 
 
Met ingang van 2018 is de heer Johan Jeunink gestopt met het rondbrengen 
van de contactbladen, de brieven van de kerkbalans en de verjaardagsbrie-
ven..Gezien zijn leeftijd is het nu wel mooi geweest.  
Johan, hartelijk bedankt voor alle vrijwilligerswerkuren. 
Gelukkig kunnen we je nog wel zien ( en horen ) bij het Pancratiuskoor. 
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Hier is hij dan de einduitslag van onze kerk-
balans 2017. De stand per 1 december 2017 
was € 36.625. Onze hoop op 1 december 
was dat we toch nog per 31 december 
€40.000 zouden halen, terwijl de toezeggin-
gen  € 40.510 waren. Ondanks meerdere po-
gingen om het toegezegde bedrag voor 
100% binnen te halen, is dit helaas niet ge-
lukt.  
Het eindbedrag over het jaar 2017 is gewor-
den € 39.460. Dit is een score van 97,4% ter-
wijl onze score in 2016 98,5% en in 2015 
99,65% was. We zien dus elk jaar een afname van onze inkomsten. 
Graag willen we alle parochianen die wel hebben meegedaan met een finan-
ciële bijdrage hartelijk danken daarvoor .Na het verwerken van alle toezeggin-
gen per 1 januari 2017 werd het bedrag van € 40.510 vastgesteld. Ondanks  
onze herinneringsbrieven in november en december is er dus een bedrag van 
€ 1.050,00 niet ontvangen.  

Verklaring van het verschil: 
a) Niet ontvangen toegezegde bijdrage van 44 parochianen ... € 1.075 
b) Minder ontvangen dan toegezegd 9 parochianen  .................. € 150 
c) Als extra ontvangen (was niet toegezegd)  .............................. € 175 

 
Bij het samenstellen van dit overzicht was de Kerkbalans 2018 nog in volle 
gang, wij gaan er vanuit , dat deze Kerkbalans minimaal het zelfde maar ho-
pelijk toch wat meer zal opbrengen, en dat vooral onze "jongeren" hieraan 
mee willen helpen. Elke bijdrage is welkom klein of groot. 
 

Uw locatieraad en de werkgroep kerkbalans. 
 
 

Dominee Frans Gijzel 
 

Op 11 maart neemt de heer Frans Gijzel, de dominee van de PKN (= Protes-
tante Kerken Nederland ) kerken van ’s-Heerenberg en Zeddam afscheid, we-
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Velen zullen hem ook 
wel kennen van de oecumenische vieringen, vaak samen met pastor Ben Aar-
sen. 
Zijn installatie in 2007 heeft in de Pancratiuskerk plaatsgevonden. 
Zijn afscheid is in dezelfde kerk op  
 

11 maart van 13.00 uur tot ongeveer 15.30 uur  
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Carnaval en vastentijd 
 
Carnaval en vastentijd horen bij elkaar. Van feesten naar so-
berheid en inkeer. De oproep van enkele jaren geleden tot 
‘onthaasting’ geeft daar een nieuwe dimensie aan. 
Enkele jaren geleden ging het woord ‘vasten’ toch weer wat meer leven toen 
de term ‘onthaasting’ werd gelanceerd. Het sloeg enorm aan. In ‘gelovige’ en 
‘seculiere’ kring was er herkenning, en werd er verwoord waar kennelijk zo’n 
behoefte aan is. De oproep tot wat meer rust in een samenleving met zoveel 
indrukken, prikkels, media hype werd dankbaar omarmd. Hoe behoudt een 
mens in dat alles zijn ziel? 
 
Carnaval en vasten: er is een tijd van feesten en soberheid, een tijd van wer-
ken en een tijd van stilte zoeken. Van alleen vasten word je een verzuurd 
mens. Dan wordt vasten presteren. Het gaat erom vrij te worden voor andere 
dingen en voor jezelf. Omgekeerd, alleen maar feesten wordt op den duur 
vermoeiend en kost veel geld. 
Vastentijd: we trekken ons niet terug. Er wordt gewoon doorgewerkt. Wanneer 
iedereen iets kan bedenken om minder te doen. Of het nu op het vlak ligt van 
eten en drinken, van tv kijken, of iets anders dan krijgt de vastentijd weer iets 
zijn oorspronkelijke betekenis. 
 
 

Concert op het Maarschalkerweerdorgel 
 
De organist is Gonny van der Maten uit Wageningen, 
m.m.v. projectkoor Musica Montana o.l.v. Ben Simmes 
 
Zondag 8 april 2018 van 16.00-17.00 uur.  
 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar krijgt u de gelegen-
heid het prachtige orgel van Maarschalkerweerd in de Sint-
Pancratiuskerk in concertvorm te beluisteren. De toegang is 
ook nu weer vrij, maar ter bestrijding van de kosten wordt 
na afloop om een vrije gift gevraagd.  
 
Zij speelt een aantal orgelwerken solo en begeleidt enkele prachtige koorwer-
ken uit de rijke Engelse traditie, uitgevoerd door Musica Montana o.l.v. Ben 
Simmes. 
Op het programma staan o.a. werken van de componisten John Goss, Robert 
H. Parry, Henry Purcell, John Rutter en Charles Wood.  
 
U bent van harte welkom op 8 april, rond het mooie Maarschalkerweerdorgel!  
 
Voor meer info: www.scaladoetinchem.nl  

http://www.scaladoetinchem.nl/
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Kerkberichten van Emmaus- en 
Pancratius geloofsgemeenschap 

 

Van zaterdag 27 januari t/m vrijdag 23 maart 2018.  
 

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Zo. 28 jan.: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 28 jan.: H. Oswaldus in Zeddam: 11.00 uur Eucharistieviering. 
 
Wo. 31 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Zo. 04 febr.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(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; Daan Blom; 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Joep en 
Doortje Joling-Menting; Diny Koops; Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stof-
felen-Paau; Gemma Sturrus-Greve; Hein Verbücheln b.g.v. zijn verj.; Rinus Welling; Jan 
Berendsen b.g.v. zijn verj.; Henk Cremer b.g.v. zijn verj.; Albert te Wildt b.g.v. zijn verj.; 
Michiel Cillessen; Hans Hunting bgv verj.; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Joep 
Wennekes als jrgt. 
 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie of thee. 

 
Wo. 07 febr..: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 10 febr.: Pancratius: 09.30 uur Carnavalsmis m.m.v. Eternal Singers.  

Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
de levende en overleden leden van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen en voor  
Mia Verheij-Meijer.  
 

Aswoensdag: 
Wo. 14 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

Voorganger: pastoor J. Jansen en em. Diaken G. Hendriksen. 
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EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
 

Zo. 18 febr.: 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: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Bep v.d. 
Heiden-Pörtzgen; Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma 
Sturrus-Greve; Rina Verhoef-Ross; Rinus Welling; Dora Berendsen-Migchelbrink; Mien-
tje Hesseling-Bruins als jrgt. en haar verj.; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Chris 
Ebbing b.g.v. zijn verj. 

 
Wo. 21 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
 
Zo. 25 febr.: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 25 febr.: H. Oswaldus in Zeddam: 11.00 uur Eucharistieviering. 
 
Wo. 28 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
 

Zo. 04 mrt.: Pancratius: 09.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Pancratiuskoor.  
Voorganger: past. werker G. v.d. Ploeg.  *(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; Daan Blom; Johan Böhmer; Wim Bos-
man; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Joep en Doortje Joling-Menting; 
Annelies Kuiper-Ridder; Gerrit Magielsen b.g.v. zijn verj.; Lies Stoffelen-Paau; Gemma 
Sturrus-Greve; Rinus Welling; Richard Evers b.g.v. zijn verj. en voor Dora Berendsen-
Migchelbrink;  
 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie of thee. 

 
Wo. 07 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
Zondag “Laetare” 

 
Zo. 11 mrt.: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
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Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; o.o. v. Eekhout-v. Em-
merik; Wim Evers; Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma 
Sturrus-Greve; Rinus Welling; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Mia Verheij-
Meijer. 

 
Wo. 14 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
 
Zo. 18 mrt.: Pancratius: 09.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorgangers: past. werkster R. Wiendels. *(2). 
1e collecte is voor de Bisschoppelijke Vastenaktie. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Bep v.d. 
Heiden-Pörtzgen; Annelies Kuiper-Ridder; Gerrit Magielsen als jrgt.; Lies Stoffelen-
Paau; Gemma Sturrus-Greve; Rina Verhoef-Ross; Rinus Welling; Jolanda Heitkamp-
Wensink en voor Joep Derksen b.g.v. zijn verj. 

 
Wo. 21 mrt.: 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: 

 
26 okt.  Bep van der Heiden-Pörtzgen  85 jaar 
30 okt.  Henk Donkers   82 jaar 
15 dec.  Johan Böhmer   97 jaar 
01 jan.  Daan Blom   81 jaar 
04 jan.  Leo Haverdil   60 jaar 
 
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus. 
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Jaaroverzicht van de 
Emmaus-Pancratiusgeloofsgemeenschap. 

 
Samenstelling per 31 december 2017 

(aantal parochianen) 
 

Jaar Aantal 
adressen 

t/m 6  
jaar 

7 t/m 64 
jaar 

65+ totaal 

2013 2.677 111    3.747 1.257 5.115 

2014 2.661   89    3.567 1.321 4.977 

2015 2.588   71    3.429 1.336 4.836 

2016 2.614   71 3.443 1.349 4.863 

2017 2.665 77 3.395 1.408 4.880 

 

Aantal in onze kerk: Aantal in onze kerk: 

Doopsels:   5 Communicanten: 26 

Uitvaarten: 20 Huwelijken:   2 

 

 
Op dinsdag 13 februari is het  
secretariaat, i.v.m. carnaval 

 

gesloten 

 
Op het moment van het verschijnen van dit contact-
blad in het nieuwe jaar is de actie kerkbalans 2018  
GEEF VOOR JE KERK  in volle gang. Vele vrijwil-
ligers zijn de parochie in getrokken om de uitnodigin-
gen voor deelname aan actie Kerkbalans bij u te be-
zorgen en eventueel het antwoordformulier op te ha-
len. Heeft u het antwoordformulier nog niet ingele-
verd, dan verzoeken wij deze alsnog in de brievenbus 
bij het secretariaat Hofstraat 4 te deponeren. 
 
Bij het samenstellen van dit boekje zijn de resultaten van actie kerkbalans 
2018 nog niet bekend, wel doen we hierbij nog een extra oproep aan onze 
jongere parochianen om ook hun steentje bij te dragen voor het behoud van 
onze mooie Pancratius kerk. 
 
Wie heeft een goed idee waardoor we meer parochianen kunnen bewegen 
mee te doen met Aktie kerkbalans. Laat het ons weten!!!! 
Resultaten van de actie kerkbalans 2017 zijn samengevat in het artikel onder 
de kop Kerkbalans 2017 elders in dit boekje.   
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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 

27 jan. t/m vrijdag 23 mrt. hun verjaardag hopen te vieren: 

 

 

M. Keurntjes ........................... 86 jaar 

W. Meijer ................................. 83 jaar 

E. Stein-Lensen ..................... 83 jaar 

M. Meijer-Zweers.................... 87 jaar 

A. Vreeburg ............................ 80 jaar 

J. Berendsen ......................... 80 jaar 

J. Limbeek-Keller .................. 84 jaar 

T. Wijnands ............................ 82 jaar 

D. Reneman ........................... 80 jaar 

E. Voortjes ............................. 85 jaar 

W. Kniest ................................ 84 jaar 

F. Laros ................................. 82 jaar 

O. Wiersema .......................... 91 jaar 

A. v. Nispen-Nefkens ............. 92 jaar 

T. Keurentjes-Bouwman ........ 90 jaar 

F. Wensink ............................. 82 jaar 

G. Peters ................................ 87 jaar 

H. Bosch ................................ 80 jaar 

G. Welting .............................. 80 jaar 

M. Bosch-Centen.................... 87 jaar 

J. Bruil-Medze ....................... 84 jaar 

E. Hunting-Jansen ................. 81 jaar 

W. Mulder ............................... 84 jaar 

B. Mulder-v. Schie ................. 84 jaar 

M. te Boekhorst ...................... 87 jaar 

A. Bosch ................................ 83 jaar 

T. Bouwman-Rutjes ............... 93 jaar 

W. Beekman-Gerritsen ........... 96 jaar 

 

M. Meijer-Bisseling .................. 90 jaar 

M. Goossen-Berendsen .......... 83 jaar 

H. Stein ................................... 82 jaar 

H. Arts ..................................... 80 jaar 

T. Wigman-Medze .................. 83 jaar 

L. Volkers ............................... 81 jaar 

W. Wensink ............................. 84 jaar 

B. Vermaas ............................. 89 jaar 

W. Leeuwerik-Seggelinck ........ 80 jaar 

A. Vijftigschild ......................... 84 jaar 

W. Kortboyer-Kiewiet ............... 84 jaar 

J. Ampting-Straub .................. 84 jaar 

C. Berentsen ........................... 82 jaar 

J. Hesseling-Tempel .............. 83 jaar 

G. du Plessis-Speet ................ 91 jaar 

A. Entling ................................ 83 jaar 

A. Favier ................................. 86 jaar 

T. Lukkassen .......................... 88 jaar 

E. Jansen................................ 87 jaar 

R. Knoll-Bennink ..................... 88 jaar 

J. Maandag-Giesen ............... 86 jaar 

A. v. Swaaij ............................. 83 jaar 

F. Hövel .................................. 88 jaar 

G. v.d. Ham ............................. 84 jaar 

G. Abbenhuis-Kemperman ..... 82 jaar 

J. Wenting-Driessen .............. 89 jaar 

J. Wiendels ............................ 94 jaar 

J. Eringfeld ............................. 83 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: (29 nov. t/m 16 jan.) 

 

St. Pancratiuskerk: €  38,35. 

 

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. 03 (van 24 mrt. t/m. 11 mei) opgeven voor 13 mrt. 

 

 

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 
 

Vroeger was ik een twijfelaar, 
Ik ben daar nu niet meer zo zeker van. 

 

Herman Finkers 
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