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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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En toen hoorden zij: “Vrede zij u” 
 
Nee, zo hadden ze zich het grootste feest van het jaar niet voorgesteld. Samen 
met Jezus hadden ze besloten naar Jeruzalem te gaan om juist daar het feest 
van bevrijding en nieuw begin, Pesach, te vieren. En natuurlijk hadden ze wel 
gehoord hoe Jezus sprak over het lot van de Mensenzoon. Maar och, met 
Pesach zou dat niet gebeuren toch? Hoe anders werd het na de maaltijd, toen 
ze bijkwamen van de emoties van de traditionele Pesachmaaltijd in de tuin. 

En de dag erna. En nu angst, de deur dicht, 
niet alleen van het huis, immers ze waren 
net zo goed verdacht als vrienden van Je-
zus, maar ook de deur van hun hart. Want 
na drie dagen opgestaan, het zal wel. En 
de verhalen van Maria van Magdala, van 
de andere vrouwen, van die twee die van 
ellende maar naar huis in Emmaus waren 
gegaan, het zal allemaal wel. De deuren 
bleven op slot, potdicht. Eerst zien en 
dan… En toen hoorden zij: “Vrede zij u”. De 
deur vloog open, in ieder geval de deur van 
hun hart. De vertrouwdheid van Zijn stem, 
Zijn vertrouwde gestalte… Twijfel, ongeloof 
en toch was Hij levensecht en wist Hij hen 
te overtuigen juist op Zijn zo eigen manier. 
“Schroom niet, kom dichterbij, en voel 
maar. Ik ben het echt”.  
 

Pasen 2018 zal voor velen lang geen groot feest zijn. Want ook nu laat het 
leven diepe sporen na in het leven. Ziekte, armoede, verdriet en verlies, her-
structurering, nieuwe wegen die je zelf echt niet ziet zitten. Dus haak je af, ze 
hebben mooi praten, ik voel me door alles en iedereen in de steek gelaten. De 
oren dicht gestopt, de deur van je hart stevig vergrendeld. Een knappe per-
soon die mij weer open krijgt. En dan klinkt uit onverwachte hoek: “Vrede zij 
u”. Dat kan gezegd worden maar kan ook zitten in die begripvolle blik, in die 
troostende arm. Maar ook in dat verhaal dat jij vertelt over die viering in die 
‘onbekende’ kerk in het andere dorp. Het kan zitten in jouw manier van leven 
na die ingrijpende gebeurtenis in jouw leven. Hoe je op een of andere manier 
kracht van boven (van God) hebt gekregen. Pasen was voor de leerlingen 
uiteindelijk een nieuw begin. Dat mag en kan het voor ons ook zijn. 
 
Van harte wens ik u namens mijn collega’s en bestuurders 
Zalig Pasen. 

Pastor Ben Aarsen 
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De Goede Week. Het geloof vieren 
 
De laatste week voor Pasen worden we door Jezus meegenomen Jeruzalem 
in. In de indrukwekkende stad vieren we de hoogtepunten van ons geloof. Met 
klein en groot komen we in de kerk, nemen palmtakken in de hand en horen 
het verhaal van de intocht. Jezus juichen we toe. Hij wil ook onze leider, onze 
koning zijn. Hij zit niet hoog te paard, maar op een ezeltje, bereikbaar voor 
ons, kleine mensen. In de dagen die volgen bereiden we ons voor op het Paas-
feest.  
In de boeteviering onderzoeken we ons geweten en vragen 
we God en elkaar om vergeving voor alles wat niet goed is in 
ons leven. Wanneer u dat wenst kunt u natuurlijk ook het sa-
crament van boete en verzoening ontvangen. 
 
Op donderdagavond stelt Jezus eerst een teken van uiter-
ste dienstbaarheid, hij wast de voeten van zijn leerlingen en 
geeft hen en daarmee ook ons de opdracht  dienstbaar te 
zijn aan elkaar. Daarna bekrachtigt Hij dat teken door het 
Brood te breken en de Beker rond te laten gaan en uit te 
spreken dat Hij in deze tekens werkelijk onder ons blijft, Zijn 
Lichaam en Bloed.  
 
Op Goede Vrijdag gaan we de kruisweg, de weg naar het einde boven op de 
berg. Het is goed om die dag stil te staan bij het lijden van Christus en bij het 
lijden in de wereld en in ons eigen leven. U bent van harte uitgenodigd om 
voor de kruisverering op die dag bloemen mee te brengen. 
Zo zeggen wij dank en eren wij Jezus voor alles wat Hij aan ons doet. 
 
Na de stille zaterdag vieren we met vuur, water en de gaven van de Eucha-
ristie het nieuwe leven. God roept Jezus tot Leven, Hij verrijst en legt de toe-
komst voor alle mensen open. 
Wij hopen dat velen van u deze week goed vieren, dat we samen de hoogte-
punten van ons geloof niet zo maar voorbij laten gaan. Mogen we elkaar be-
moedigen en zo elkaar tot zegen zijn. 
 
 

 
 

Een gezegend en  
vrolijk Pasen  
wensen U  
de locatieraad en  
alle vrijwilligers  
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Herstructurering 
 
(Verkorte weergave van artikelen in De Gabriël van 21 maart 2018) 
 
Nieuwe tijden breken aan 
Andere tijden breken aan, zelfs letterlijk. In het kader van de herstructurering 
beginnen langzamerhand steeds meer veranderingen in beeld te komen. Hier-
bij wordt ook zichtbaar dat zich dit niet beperkt tot de locaties waar de kerk 
uiteindelijk gaat sluiten, maar ook daar waar de kerk open blijft. 
 
Nieuwe tijden vieringen 
 

Weekendvieringen op: Waar 

zaterdagavond 19:00 uur ’s-Heerenberg en Wehl 

Zondagochtend 09:30 uur Didam en Zeddam 

Zondagochtend 11:00 uur Beek 

 
Koren gaan meer rond 
Alle koren zijn koren voor de gehele parochie geworden. Voor een aantal ko-
ren is het sluiten van de kerk, waar ze gewend waren te zingen, een reden om 
ook hun gezamenlijke inzet als koor af te bouwen. Andere koren gaan door. 
Zo blijven er meer koren zingen dan we aan vieringen hebben. Dat betekent 
dat gerouleerd gaat worden. Koren die altijd op dezelfde kerklocatie willen zin-
gen zullen geregeld plaats moeten maken voor een koor van elders. 
 
Doorgaan 
In het proces van verandering zitten belangrijke momenten. Een laatste 
weekendviering is er zo een. Of het afscheid nemen van een organisatie-
structuur zoals de locatieraad. Soms lijkt het alsof het daarna ophoudt en dat 
is zeker niet het geval. De parochie gaat door, het pastorale werk gaat door, 
kortom: het kerk-zijn en gelovig-zijn houdt daarmee niet op. Maar de veran-
deringen gaan helaas niet zonder pijn en moeite. 
 
Door de herstructurering werken we ook in de organisatie naar een smallere 
structuur toe. We krimpen in. Voor een aantal taken zullen minder vrijwil-
ligers nodig zijn. Terwijl er op andere gebieden ook behoefte is aan méér vrij-
willigers. Daarnaast hopen we dat veel taken gewoon door kunnen blijven 
gaan. Dat het parochieblad bezorgd blijft worden, de kerkbalans rondge-
bracht en opgehaald wordt en zieken bezocht blijven worden. Dat hoort bij 
het vormgeven aan onze christelijke opdracht. Om dat te blijven zien is het 
soms nodig even afstand te nemen. Waarvoor oefen ik mijn taak uit? Wat is 
het uiteindelijke doel? Bij de antwoorden op deze vragen mag hopelijk door-
klinken dat de eerste opdracht die Jezus ons doorgaf was om God en de 
naaste lief te hebben, boven alles. 
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Eén parochie vormen betekent dat alle parochianen over dezelfde informatie 
dienen te beschikken. Er wordt momenteel nagedacht hoe die informatie ver-
spreid moet gaat worden. De lokale bladen zoals we die nu kennen, passen 
minder in dat beeld. 
Wellicht dat een gezamenlijk blad dat vaker in de gehele parochie verspreid 
wordt beter past. Aandacht voor de lokale geloofskernen is daarbij wel es-
sentieel. Dit wordt vervolgd. 
 
 

Locatieraad stopt en gaat door  
 
De locatieraad stopt. Dat is het beeld dat veel parochianen voor ogen hebben. 
Enerzijds klopt dat. In de nieuwe organisatie zullen we geen gebruik meer ma-
ken van de locatieraad als zelfstandig onderdeel in onze parochie. Maar an-
derzijds gaat het werk wél door. Het werk dat gebouwenbeheerders, penning-
meesters, pastoraatsgroep en kerkhofbeheerders deden, moet ook in de 
nieuwe organisatie gedaan worden. Het verschil is dat het overleg per vakge-
bied voor de parochie als geheel plaats gaat vinden. Dat bespaart het pasto-
raal team en het bestuur een groot deel van de tijd die nu nodig is om met 
locatieraden op lokaal of clusterniveau te overleggen.  
 
Wie gaat dat werk zo dadelijk doen? Dat kunnen de mensen zijn die het nu 
ook doen, maar zeker ook nieuwe krachten. Aan de huidige locatieraden in de 
geloofskernen wordt de vraag voorgelegd om parochianen voor te dragen die 
de verschillende functies in willen gaan vullen. Na hun benoeming krijgen we 
zo een stuk van de nieuwe organisatie rond. De penningmeester van het pa-
rochiebestuur zal vervolgens jaarlijks enkele keren overleggen met de budget-
houders van de geloofskernen, voor gebouwenbeheer en kerkhoven op gelijke 
wijze, en het pastoraal team zal meerdere keren per jaar overleggen met de 
coördinatoren pastoraat uit de geloofskernen. Zeker voor het pastoraat zullen 
in de geloofskernen meerdere personen nodig zijn om de taak goed uit te kun-
nen voeren. Bij het eindpunt van de locatieraden in hun huidige vorm wordt op 
zaterdag 21 april tijdens een bijeenkomst stil gestaan. 
 
 

Nieuwe werkwijze indienen gebedsintenties 
 
De werkwijze voor het indienen van gebedsintenties zal moeten worden aan-
gepast als in de kerken van Loil, Kilder, Nieuw Wehl, Nieuw-Dijk, Stokkum 
en Braamt geen weekendvieringen meer plaatsvinden. De werkgroep Secre-
tariaat en Archivering heeft de afgelopen tijd een nieuwe werkwijze opge-
steld, die hieronder wordt beschreven. De gebedsintenties kunnen ook ná de 
laatste weekendviering bij het lokale secretariaat worden ingediend. Voor het 
indienen van de gebedsintenties is een formulier opgesteld dat u kunt down-
loaden van de website, maar ook kunt verkrijgen bij uw lokale secretariaat.   
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Let op! Intenties zonder dit formulier worden niet meer aangenomen. 

• Het formulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van één of meer-
dere gebedsintenties. Het is belangrijk, dat altijd een formulier wordt inge-
vuld, óók als u de intentie buiten de openingstijd(en) van het lokale secre-
tariaat wilt indienen; 

• U kunt bij het lokale secretariaat een aantal formulieren meenemen of het 
formulier op de website downloaden en zelf uit printen. Gebedsintenties 
zonder ingevuld formulier kunnen helaas niet meer in behandeling wor-
den genomen; 

• Er dient altijd vermeld te worden wie de intentie aanvraagt. Tevens moet 
een telefoonnummer worden vermeld, zodat het secretariaat bij eventuele 
vragen contact op kan nemen met de aanvrager; 

• Op het formulier moet worden aangegeven in welke kerk en op welke da-
tum de intentie gelezen moet worden; 

• Indien gewenst kan de reden worden aangegeven, bijvoorbeeld jaarge-
dachtenis, bij gelegenheid van de verjaardag, etc.; 

• De gebedsintentie moet minstens 1,5 week vóór het weekend waarin de 
intentie moet worden gelezen, worden ingediend; 

• Indien de intentie in de regionale weekbladen moet worden gepubliceerd, 
dan moet de intentie 2,5 week vóór de gewenste datum worden inge-
diend; 

• Op het formulier dient ook de betaalwijze (contant of per bank) aangege-
ven te worden. Als de intentie per bank wordt betaald, dan moet het to-
taalbedrag worden overgemaakt naar het algemene bankrekeningnum-
mer van de parochie H. Gabriël. Dit nummer staat op het formulier ver-
meld. 

Tijdens het lezen van de gebedsintenties zal worden vermeld uit welke ge-
loofskern de intenties komen. Dit geldt niet voor de intenties uit de eigen ge-
loofskern. 
 
Reeds opgegeven intenties 
Elke geloofskern heeft gebedsintenties die bijvoorbeeld voor het hele jaar al 
zijn opgegeven, of die nog worden gelezen uit de opbrengst van een collecte 
bij een uitvaart. De secretariaten van de geloofskernen waar geen weekend-
vieringen meer plaatsvinden, zullen contact opnemen met de familie om na 
te gaan in welke kerk in de toekomst de intenties moeten worden gelezen. 
Indien u nog niet bent benaderd, kunt u ook zelf contact opnemen met het lo-
kale secretariaat om dit te bespreken.  
We zijn ons ervan bewust, dat iedereen zal moeten wennen aan deze veran-
deringen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het indienen van 
de gebedsintenties, dan kunt u contact opnemen met het centrale secretari-
aat. 
 
Werkgroep Secretariaat en Archivering 
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Vuur-Licht-Water-viering op Paaszaterdag 
 
Op zaterdag 31 maart, Paaszaterdag, is er voor de kinderen een bijzondere 
viering: ‘Op weg naar Pasen’. Natuurlijk zijn de ouders ook van harte wel-

kom! 
We zullen zingen en bidden, naar verhalen luiste-
ren en stil zijn. We zullen ‘spelen’ met vuur en met 
kaarslicht en met water. Dat zijn de symbolen van 
Pasen. Ze herinneren aan het Scheppingsverhaal 
en het Paasverhaal. 
 
De jongens en meisjes van de Eerste Communie 
zullen er zijn, maar zij hopen op nog veel meer kin-
deren! 
We zullen zelf met z’n allen zingen en bidden! 
 
Water. 
De kinderen die komen meevieren mogen een 
klein flesje water meebrengen. Wat we daar mee 
gaan doen, merk je vanzelf! 
 

De viering is om 19.00 uur in de Pancratiuskerk in ’s Heerenberg. 
 
 
 

Familieviering in Mariakerk in Didam 
 
Op zondag 8 april is er om 9.30 uur 
een Familieviering in de Mariakerk.  
 
Het is een Eucharistieviering, maar dan 
in tekst en zang gericht op de kleinere 
parochianen. Maar het is zeker ook de 
bedoeling dat de ‘grote mensen’ zich er 
thuis kunnen voelen. 
Pastoor Jurgen Jansen en pastor Guus 
gaan erin voor. En het parochieel kinder-
koor SamSam zal voor en met ons zin-
gen. 
Alle families van de parochie zijn van 
harte uitgenodigd: vaders en moeders, 
grote en kleine kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes…. 
eigenlijk dus iedereen! We horen immers allemaal bij elkaar? 
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Vastenactieproject 2018: Zambia 
 

Dit jaar ondersteunt Vastenactie de Zusters van de 
Heilige Harten van Jezus en Maria. 
Het campagneproject richt zich op het Households 
in Distress-programma (HID-programma) van de 
zusters in Mbala. Het gaat hierbij meestal om ge-
zinnen waarvan de kostwinner(s) geïnfecteerd zijn 

met hiv. Ook grootouders die voor hun kleinkinderen moeten zorgen omdat de 
ouders zijn overleden worden door de zusters ondersteund. 
Via voorlichting en goede gezondheidszorg helpt het programma de versprei-
ding van hiv te verminderen en om de gezondheid van geïnfecteerde mensen 
te verbeteren. Daarnaast krijgen mensen hulp in de vorm van trainingen, work-
shops en kleine startkapitaaltjes om in hun eigen levensonderhoud te voor-
zien. 
 
Dankzij de nieuwste generatie medicijnen, is hiv een chronische ziekte gewor-
den waarmee je goed kunt leven, maar het vraagt nogal wat. Hoe voel je je, 
als je weet dat je perspectief zonder medicatie slecht is? Ga je stilletjes in een 
hoekje zitten en zie je met lede ogen aan hoe anderen doorgaan met hun 
leven waar jij het gevoel hebt stil te staan? Hoe fijn is het dan dat er iemand 
bij je komt die je de hand reikt en een toekomst vol mogelijkheden laat zien. 
Iemand die naast je komt staan en zegt: ”Dit is het niet einde, dit is gewoon 
het begin van een nieuwe fase”. 
 
Het campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die 
weduwe, weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen 
hebben en die gemiddeld zo’n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen. Het 
doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, 
3 jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren 
om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren 
hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startka-
pitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na 
3 jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om 
goed voor hun familie te zorgen.  
Wat kunnen we bijdragen: 

• Voor € 60 leer een volwassene een visvijver aanleggen en onderhou-
den en ontvangt zij jonge vis om de productie te starten. 

• Voor € 15 ontvangt een volwassene een jaar lang hiv-medicatie, die 
door de overheid wordt betaald. Dit zijn de kosten voor de distributie. 

• Voor € 15 kan een weeskind een jaar lang naar de basisschool. 

• Voor € 90 ontvangt een gezin een maand lang de eerste levensbe-
hoeften. 
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• Voor € 3,50 krijgt een kind een maaltijd via een weeshuis. 

• Voor € 30 kan een vrijwilliger 2-3 keer per week ernstig zieke mensen 
thuis bezoeken en zorgen voor eerste levensbehoeften. 

• Voor € 5900 krijgen 25 vrouwen een jaar lang training in landbouw-
technieken en het aanleggen en onderhouden van een moestuin.  

 
De MOV werkgroep van de Emmaus-Pancratius geloofskern ondersteunt dit 
project van harte. Het vastenactiezakje dat u in dit Contactblad aantreft kan in 
de brievenbus van de pastorie worden gedaan. Wij verzoeken u geen zakjes 
in de betonmolen in de kerk te gooien. 
Namens de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria danken wij u 
bij voorbaat voor uw gift. 
 
Werkgroep MOV 
Emmaus-Pancratius geloofskern 
 
 
 

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 ge-
legenheid het prachtige orgel van Maarschalkerweerd 
in de Sint-Pancratiuskerk in concertvorm te beluiste-
ren. De toegang is ook nu weer vrij, maar ter bestrij-
ding 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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Sam’s Kledingactie  
 
steun Cordaid Mensen in Nood! 
 
Sam’s Kledingactie helpt bij opbouw onderwijs  
in Centraal Afrikaanse Republiek 
De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in  
‘s-Heerenberg vindt dit voorjaar weer plaats op 13 en 14 april in de  
St. Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg 
 

Vrijdag   13 april van 9.00 uur tot 16.00 uur en  
Zaterdag  14 april van 9.00 uur tot uiterlijk 11. 00 uur 

 
 

Nationale Bevrijdingsdag 
 

 5 mei 2018  
Ook wel 'Dag van de vrijheid' genoemd.  
Viering van de capitulatie van de nazi's 
 (op 5 mei 1945), die tot dan toe de provincies  
Utrecht en Noord- en Zuid-Holland nog bezet hielden. 

 
 
 

Hemelvaartsviering 25 mei 2017 

 
Zoals u inmiddels wellicht weet, kent de parochie H. Gabriël drie zogenaamde 
Gabriëlmomenten. Vieringen waarbij alle parochianen van de parochie wor-
den uitgenodigd mee te vieren. Naast De Gabriëldag in Didam (september) en 
de Driekoningenviering in Wehl (januari), is de Hemelvaartsviering in ’s-Hee-
renberg één van deze momenten. Een bijzondere viering omdat deze, bij goed 
weer, wordt gehouden in de open lucht. 
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit om op Hemelvaartsdag, donderdag 10 
mei, samen te vieren, elkaar te ontmoeten en samen parochie te zijn. Dit zal 
rondom Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg plaatsvinden. Om 10.00u begin-
nen we met een Eucharistieviering in de binnentuin van het kasteel. Na de 
viering is er in de pastorietuin van de Pancratiuskerk voldoende gelegenheid 
om elkaar verder te ‘ontmoeten’. 
Verdere informatie zal volgen via de lokale gemeenschapsbladen, de website 
en Facebook. Iedereen is van harte welkom! 
 
Werkgroep Hemelvaarts- en Driekoningenviering 
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Goed voor U om te weten:  
 
Bijna 60 vrijwilligers zijn de afgelopen periode in  
januari in touw geweest voor de AKTIE KERKBALANS 
in onze geloofskern Emmaus-Pancratius, 
 
 Heel hartelijk dank daarvoor allemaal. 
 
De terugontvangen antwoordformulieren zijn verwerkt. Wanneer u het ant-
woordformulier nog niet heeft ingeleverd, dan kan dit vanzelfsprekend ook nu 
nog. 
Als u de laatste jaren telkens een bijdrage heeft overgemaakt en nu geen ant-
woordformulier heeft teruggestuurd, hebben we aangenomen, dat we ook dit 
jaar mogen rekenen op uw bijdrage. Hierdoor is de totaalstand € 40.100,- aan 
toezeggingen. 
Het is fijn, dat er meerdere nieuwe deelnemers aan actie Kerkbalans zijn dit 
jaar. Het bedrag aan toezeggingen is hierdoor nagenoeg gelijk gebleven aan 
het totaal van vorig jaar, terwijl wegens verhuizing en overlijden dit anders 
gedaald zou zijn van € 40.510,- naar € 38.580,- 
Per  eind maart 2018 bedragen de ontvangsten € 24.820,-. In dit bedrag zijn 
de incasso’s van  maart 2018 meegenomen. 
 
Nog geen deelnemer van actie kerkbalans?  Het kan nog hoor het hele jaar 
door.  Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Wij maken u er nog een 
keertje op attent, dat voor kerkelijke diensten , zoals o.a. doopsel, eerste H 
Communie, vormsel, uitvaart, voor deelnemers aan actie Kerkbalans de stan-
daard tarieven van de parochie Gabriel gelden. Wanneer u geen jaarlijkse bij-
drage betaald, dan komt er een toeslag bovenop het standaard tarief. De gel-
dende tarieven kunt u vinden op de site van parochie. www.parochiegabriel.nl 
 
Uw locatieraad en de werkgroep kerkbalans. 
 
 

Meimaand, Mariamaand 
Met Maria een nieuw begin 
 
In deze meimaand komen we in de parochie H. Gabriël samen om rond Maria 
en met Maria te bidden en te zingen en om op haar voorspraak onze dank-
baarheid en onze zorgen voor God te brengen. Het thema van deze maand is 
‘Met Maria een nieuw begin’. 
De herstructurering binnen onze parochie krijgt gestalte, we zijn weer aan het 
opbouwen. Het komt er nu op aan om samen die nieuwe weg te gaan, dit 
maakt ons onzeker, loskomen van wat we hadden is pijnlijk, doet zeer. Maria 
moest na elke ingrijpende gebeurtenis weer opnieuw beginnen.  
  

http://www.parochiegabriel.nl/
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Hoe ging zij hiermee om? Maria wil ons leren. Zij kan ons leren.  Zij wil ons 
helpen. Het is wijs om goede hulp die ons wordt aangeboden aan te nemen.  
 
Met Maria willen we deze maand vieren en die nieuwe weg gaan. Met onze 
eigen intenties en de intenties voor/van onze parochie hopen we in zinvolle 
vieringen op Gods zegen voor de weg die voor ons ligt. We hopen ook deze 
maand velen van u te ontmoeten in onze vieringen. Om eer te brengen aan 
de eerste van alle gelovigen, aan Maria, bent u uitgenodigd een bloem mee te 
brengen en die voor de viering bij het beeld van Maria te plaatsen. Het is 160 
jaar geleden dat Maria voor het eerst verscheen aan Bernadette. Voor ons als 
werkgroep gaan we het 10e jaar in dat we deze vieringen verzorgen. En nog 
steeds met veel plezier en volle overtuiging komen wij tot het samenstellen 
van deze vieringen en vinden wij het fijn om samen met u te vieren. Zo ook 
weer in de komende maand mei en we doen dat op de zaterdagavond om 
19.00 uur. De laatste viering is zoals gebruikelijk op de donderdagavond om 
19.00 uur.  
 

Zaterdag  5 mei  ‘s-Heerenberg 
Zaterdag  12 mei  Beek 
Zaterdag  19 mei  Wehl 
Zaterdag  26 mei  Zeddam 
Donderdag  31 mei  Didam 

 
De werkgroep Mariavieringen 
Wilma Beursken, Josephien van der Aart, Annie Bekker, Marian 
Scholten, Carla Krechting, Ria Wiendels en pastor Ben Aarsen 
 
 
 

Sluiting van de St. Suitbertuskerk Stokkum 
 
Zaterdag 10 maart is de laatste weekendviering geweest in de  
St. Suitbertuskerk te Stokkum. 
 
Het grootste gedeelten van de mensen uit 
Stokkum heeft aangegeven dat zij hun gebeds-
intenties voortaan het liefst in de  
St. Pancratiuskerk van ’s-Heerenberg gelezen 
willen hebben. 
 
Die intenties staan in het vervolg dus ook in het 
“Contactblad “ afgedrukt. 
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Informatie over aanmelden voor de Communie en het Vormsel in 2019 

 
 
We nodigen belangstellende ouders uit om een van 
de informatieavonden over de Communie en het 
Vormsel  te bezoeken, ook als hun kinderen niet in 
‘onze dorpen’ op school gaan.  
De data zijn als volgt: 
 

 
Eerste Communie 

 
-dinsdagavond 15 mei, om 19.30 uur in het Dorpshuis in 
Braamt (voor de geloofskernen ’s Heerenberg, Stok-
kum,Zeddam,Wehl, Nieuw-Wehl, Braamt en Kilder); 
 
-donderdagavond 19 mei in de Gabriëlzaal  van de Maria-
kerk in Didam (voor de geloofskernen van Didam, Loil, 
Nieuw-Dijk en Beek). 

 
Traditioneel geldt , dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste heilige Com-
munie doen. Dat betekent, dat deze uitnodiging geldt voor  ouders van kin-
deren die in dit lopende schooljaar ( 2017-2018) in groep 3 zitten. 
 

Vormsel 
-Woensdagavond 16 mei, om 19.30 uur in de Gabrielzaal van 
de Mariakerk in Didam. Deze avond is voor alle geloofskernen 
van de parochie. 
We gaan op weg naar het Vormsel 2019 met de jongens en 
meisjes die nu, dit lopende schooljaar2017-2018, in groep 8 zit-
ten. Deze uitnodiging is dus voor hún ouders bedoeld. 

 
Aanmelding 
We vragen ouders om zich voor een van deze informatieavonden aan te mel-
den bij administratie@parochiegabriel.nl. Na deze informatieavonden, krijgen 
ouders het aanmeldformulier voor Communie en/of Vormsel thuisgestuurd om 
hiermee hun kinderen op te geven. 
 
Eerder Eerste Communie en/of Vormsel gemist? 
We weten, dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan 
aan de Communie en/of het Vormsel. Natuurlijk zijn zij van harte welkom om 
in deze ronde 2018-2019 mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte 
uitgenodigd voor de informatieavonden.  

mailto:administratie@parochiegabriel.nl
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Kerkberichten van Emmaus- en 
Pancratius geloofsgemeenschap 

 

Van zaterdag 24 maart t/m vrijdag 11 mei.  
 

M.i.v.  07 april is de weekendviering in de Pancratiuskerk 
op zaterdag 19 uur. 

 
 

DE GOEDE WEEK. 
 

PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER. 
 
Zo. 25 mrt: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 25 mrt: H. Oswaldus in Zeddam: 11.00 uur Eucharistieviering. 
 
 

WITTE DONDERDAG.  
 
Do. 29 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  

m.m.v. gezamenlijke koren ’s-Heerenberg, Stokkum en Zeddam. 
 Voorganger: pastoor J. Jansen en em. diaken G. Hendriksen *(2). 
 
 

GOEDE VRIJDAG. 
 
Vr. 30 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Avondplechtigheden m.m.v. Inter Nos uit Stokkum. 
 Voorganger: pastoor J. Jansen en em. diaken G. Hendriksen *(2). 
 
 

PAASZATERDAG/STILLE ZATERDAG. 
 
Za. 31 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Vuur-Water-Lichtviering. EHC. 

Voorganger: past. werker G. v.d. Ploeg.  *(2). 
 
Za. 31 mrt.: Pancratius: 21.00 uur Paaswake m.m.v. gezamenlijke koren ’s-Heerenberg, 

Stokkum en Zeddam. 
Voorganger: pastoor J. Jansen en em. diaken G. Hendriksen *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Jascintha Hermsen; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffe-
len-Paau; Rinus Welling; Wim Arendsen (Lengelse weg)  
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Jan Harmsen en Lies Harmsen-te Booy; Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hen-
driksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; 
Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Wim 
Römer; Mariëtta v. Uhm; José v. Uum-Albers en voor Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal;  
 
 

PAASZONDAG 
Verrijzenis van de Heer. 

 

Zo. 01 april: Pancratius: 09.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd  koor 
’s-Heerenberg. 
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 b.g.v. zijn verj.; Johan 
Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; o.o. v. Eekhout-v. Emmerik 
als jrgt.; Wim Evers; Theo Giezenaar; Leo Haverdil; Edwin Schütters; Gemma Sturrus-
Greve; Rina Verhoef-Ross; Riet Heijltjes-Bosch en zn. Edwin; Dinie Buiting-.v Dalen; 
Michiel Cillessen; Mia Verheij-Meijer; o.o. Berendsen-Notten; Jaap Hunting; Johanna 
Kuhlmann-Kracht en voor Joop en Greet Snel en zn Berno. 

 
Wo. 04 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN. 
 
Za. 07 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ’s-Heeren-

berg. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Leo Ha-
verdil; Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-
Greve; Rina Verhoef-Ross; Rinus Welling; Jan Berendsen als jrgt.; Diets Berendsen-
Notten b.g.v. haar verj.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Jan Harmsen en Lies Harmsen-te Booy; Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hen-
driksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; 
Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Wim 
Römer; Mariëtta v. Uhm; José v. Uum-Albers en voor Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal;  

 
Wo. 11 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
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DERDE ZONDAG VAN PASEN. 
 

Za. 14 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ‘s-Heeren-
berg. 
Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken L. Feijen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Leo Ha-
verdil; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Jascintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; 
Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve; 
Jolanda Heitkamp-Wensink b.g.v. haar verj.; o.o. Wensink-Wennekes; Wim Arendsen 
(Lengelse weg)   
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Jan Harmsen en Lies Harmsen-te Booy; Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hen-
driksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; 
Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Wim 
Römer; Mariëtta v. Uhm; José v. Uum-Albers en voor Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal;  
 

 
Wo. 18 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN. 
 

Za. 21 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Nieuw Dijk. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
1e collecte is voor Roepingen Zondag. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk Donkers; Wim Evers; Leo Ha-
verdil; Annelies Kuiper-Ridder; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Sturrus-Greve  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Jan Harmsen en Lies Harmsen-te Booy; Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hen-
driksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; 
Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Wim 
Römer; Mariëtta v. Uhm; José v. Uum-Albers en voor Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal;  

 
Wo. 25 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN. 
 
Za. 28 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ‘s-Heeren-

berg. 
Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Johan Böhmer; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Wim Evers; Leo Haverdil; Jascintha 
Hermsen; Annelies Kuiper-Ridder; Henk Seegers; Lies Stoffelen-Paau; Gemma Stur-
rus-Greve; Annie Angenent b.g.v. haar verj.; Chris Ebbing als jrgt.; Wim Arendsen (Len-
gelse weg)  
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Jan Harmsen en Lies Harmsen-te Booy; Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hen-
driksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; 
Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Wim 
Römer; Mariëtta v. Uhm; José v. Uum-Albers en voor Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal;  

 
Wo. 02 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN. 
 
Za. 05 mei: Pancratius: 19.00 uur Mariaviering m.m.v. Different Generations. 

Voorganger: diaken L. Feijen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 

 Riet Heijltjes-Bosch b.g.v. haar verj. en zn Edwin en voor Mina Esman b.g.v. haar verj. 
 

HEMELVAART VAN DE HEER. 
 
Do. 10 mei:10.00 uur Eucharistieviering bij  Huis Bergh m.m.v. Middenkoren Gabriël. 
 Voorgangers: Pastoraal team. 

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Henk Seegers b.g.v. zijn verj. 

 
Bij slecht weer is de viering in de Pancratiuskerk 
en is het samenzijn in een naburige gelegenheid. 

 

*(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: 

 
21 nov.  Ria Derksen-Dünnwald  86 jaar 
01 febr.  Gerda Kniest   92 jaar 
10 febr.  Jascintha Hermsen  45 jaar 
28 febr.  Mia Gerritsen-Giesen  89 jaar 
09 mrt.  Hendrik Arts   80 jaar 
09 mrt.  Joop Schram   83 jaar 
 
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus.  
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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 

24 mrt. t/m vrijdag 11 mei hun verjaardag hopen te vieren: 

 

 

J. Giesen-Zweers .................. 85 jaar 

J. Angenent ........................... 82 jaar 

E. Petig .................................. 83 jaar 

O. Heuvel ............................... 92 jaar 

W. Bulten-Hoog Stoevenbelt .. 84 jaar 

G. Heijltjes .............................. 83 jaar 

G. Vrieze ................................ 80 jaar 

J. Peters ................................ 82 jaar 

R. Wijnands-Engels ............... 80 jaar 

E. Voortjes-Heuveling ............ 80 jaar 

G. Verheul .............................. 93 jaar 

C. Knippers-v. Haag .............. 82 jaar 

L. v.d. Heiden ........................ 87 jaar 

F. te Pas ................................ 85 jaar 

G. Toussain ............................ 84 jaar 

L. Marissink ........................... 86 jaar 

G. Gerritsen ............................ 89 jaar 

J. Baars-Linnenbank ............. 80 jaar 

E. Rutten-Gerritsma ............... 95 jaar 

H. Agelink ............................... 81 jaar 

C. Boerboom-Jansen ............. 82 jaar 

A. Bonnes-Neijenhuis ............ 80 jaar 

G. te Winkel ............................ 83 jaar 

 

 

L. Pel-Bolhuis ......................... 84 jaar 

J. Giezenaar .......................... 81 jaar 

S. Heitkamp-Neijenhuis .......... 86 jaar 

U. Lörx-Kloosterboer .............. 80 jaar 

E. de Waard-Heiliger .............. 88 jaar 

P. Medze ................................ 89 jaar 

G. Wesselkamp-Martin ........... 90 jaar 

H. Giezenaar-Menting ............ 85 jaar 

T. Jacobs-Kniest .................... 92 jaar 

W. v. Baarsel ........................... 80 jaar 

M. Migchelbrink-Jansen .......... 85 jaar 

B. Giezenaar .......................... 81 jaar 

G. Toonen ............................... 81 jaar 

M. Meijer-Bol ........................... 81 jaar 

T. Kortboyer............................ 87 jaar 

C. Jansen................................ 82 jaar 

J. v. Rossum-v.d. Bosch ........ 84 jaar 

A. Wellink-Janssen ................. 83 jaar 

L. Sturrus................................ 81 jaar 

A. Giezenaar-Migchelbrink ..... 96 jaar 

E. v. Leeuwen-Nuij ................. 90 jaar 

I. v. Hoewijk-Sengers ............ 92 jaar 

I. Doeleman ........................... 81 jaar 

T. Bongers-Meijer ................... 92 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: (17 jan. t/m 13 mrt.) 

 

St. Pancratiuskerk: €  11,10 

 

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. 04 (van 12 mei t/m. 29 juni) opgeven voor 01 mei. 

 

 

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 
 

Wees jezelf is ongeveer de slechtste raad  
die men sommige mensen kan geven.  

(Tom Masson) 
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