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Geloofskern Emmaus – Pancratius 
 
 

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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Pinksteren: parels van de geest 
 
Jarenlang vond ik mijn christelijk geloof heel vanzelf-
sprekend het enig waardevolle geloof. Over andere 
geloven sprak ik als ‘vreemde godsdiensten’, veraf, 
zonder dat het mijn gevoel raakte. Vanaf 1980 heb ik 
echter veel moslims, hindoes, joden en andere gelo-
vigen leren kennen. In hen ontmoet ik geen godsdien-
sten maar mensen. Mensen voor wie hun geloof net 
zo waardevol is. 
Het gebeurt ruim vijftien jaar geleden. Een imam no-
digt mij uit om in dialoog te spreken over het geloof. 
Deze uitnodiging spreekt mij aan. Dialoog betekent 
tweespraak, in een open houding naar elkaar luiste-

ren. Niet met het doel je eigen gelijk te bewijzen maar al luisterend en vragend 
proberen te begrijpen wat de ander bedoelt. Volgens de oude wijsheid leer 
kunnen in een echte dialoog parels van wijsheid oplichten, ter verrijking van 
hen die samen spreken en hen die meeluisteren. Onze dialoog vindt plaats in 
de moskee. We beginnen heel rustig en open naar elkaar te luisteren. Maar 
als we over Jezus en de Heilige Geest beginnen gaan we nadrukkelijker spre-
ken. We pakken de Bijbel en de Koran om ons gelijk aan te tonen. ‘Kijk dan, 
lees dan,’ waarbij we elkaar zeer dringend, haast dwingend aankijken. ‘Stop,’ 
zegt een oudere moslim, ‘zo maken jullie Gods Naam te schande. Jullie luis-
teren niet meer, maar zijn bezig met de strijd van je eigen gelijk.’ 
Beschaamd merken we wat er gebeurt. Beiden zijn we grandioos in de valkuil 
van de strijd om het eigen gelijk gevallen.  
Na een kop thee proberen we het opnieuw en voeren we echt dialoog. 

Drie parels van wijsheid 

Terugkijkend op de dialoog, ontdek ik dat de volgende parels aan ons zijn 
geopenbaard:  
* de eerste parel: het verschil tussen één en eens zijn: een oprechte twee-
spraak is niet mogelijk wanneer je het geloof van de ander minder vindt dan 
dat van jezelf. De belangrijkste vraag in dialoog is ‘begrijp jij wat ik bedoel?’ 
en niet ‘ben je het met me eens?’.  
* de tweede parel: het verschil tussen getuigen en overtuigen. Voor mij hoort 
bij Jezus het Paasverhaal, dat uitloopt op het Pinksterfeest. De Koran kent dat 
niet. Daarvan kan en mag ik getuigen. Maar het is niet aan mij om koste wat 
koste de ander te overtuigen. Ik wil ook niet door de moslim worden overtuigd, 
ik ben en blijf Christen. 
* de derde parel: het verschil tussen onderscheid en scheiding: onder-
scheid rond Jezus mag nooit scheiding tussen mensen en volkeren te-
weeg brengen.    



4 
 
Hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan, vertelt Jezus 
in het verhaal dat aan een centrale leefregel vooraf gaat: het verhaal over 
de balk en de splinter. Jezus noemt dan de meest centrale leefregel: ‘Ge-
lijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen evenzo.’ De leefregel duidt 
op het eerlijke omkeereffect: zoals we zelf behandeld willen worden, moe-
ten we anderen ook behandelen. Daarna klinkt de belofte van een God 
die aanwezig is en blijft met haar Heilige Geest in het leven van mensen.  

De manier waarop we deze woorden in praktijk brengen, is niet alleen 
belangrijk voor onszelf maar ook voor hen met wie we samen op aarde 
leven en voor hen die na ons leven. Welke sporen trekken we? Vanuit 
welke sporen moeten anderen na ons weer verder?  
Wat licht daarvan op in ons leven? Welke geest stralen we uit? 
De christelijke Pinkstergeest vertelt dat anderen in onze veelkleurige sa-
menleving onze uitstraling als heilig, dus heel makend en overbruggend, 
kunnen ervaren. 

Corry  Nicolay 

 
 
 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
 
De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend,  
herbouwt wat is vernield,  
maakt een wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
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Sacramentsdag 31 mei 2018 
 
Op deze dag wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van 
brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder 
de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in 
de geconsacreerde offergaven. 
 
 

Uitnodiging 
 
Dag beste vaders, moeders, jongens en meisjes! Dag beste Gabriel-gezinnen! 
Op zaterdag 9 juni is er voor alle ‘jonge gezinnen’ van onze Gabrielparochie 
een Gezinsmiddag.  Dat is een  middag vol leuke, gezellige, sportieve, crea-
tieve, lekkere en inspirerende activiteiten, speciaal voor gezinnen met jonge 
kinderen.  En wat dat ‘jong’ betekent voor de leeftijd om mee te doen bepalen 
jullie zelf! Het gaat om jullie als gezin! 
De Gezinsmiddag is in en rond het parochiecentrum in Didam. Dit staat er op 
het ‘programma’: bijbelse vossenjacht, schilderen met het gezin( een oud 
overhemd voor over de kleding o.i.d. is dan handig!), samen zingen, samen 
vieren en samen eten. Er is een ‘café’  voor koffie en thee en limonade met 
wat lekkers…. 
De Gezinsmiddag begint met de ‘inloop’ om 13.30 uur. Om 13.45 uur gaan we 
van start. We eindigen met een broodbuffet. Rond 18.00 uur gaan we weer 
naar huis.  

Doen jullie mee? 
 

Graag nodigen we je met jullie gezin uit om mee te doen. Je kunt je aanmelden 
bij pastor Guus: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl.  
Namens het pastoraal team en de Werkgroep Gezinsmiddag, Paula van den 
Bosch en Bart Borgonje. 

Pastor Guus 
 
 

  

mailto:g.vanderploeg@parochiegabriel.nl
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Moederdag 13 mei 2018 
 
Elke nacht staan over de hele wereld 
Ontelbaar veel moeders op voor hun kind Andere 
moeders smeren brood, koken en halen water. Ze 
drogen tranen, lachen van geluk, Kussen alle zorgen 
weg. 
In heel veel moeders zit een stukje van jou, God. 
Je moeder is iemand die van je houdt, Wat je ook 
hebt gedaan. Net als jij, God. 
Vandaag is het feest van de moeders. 
Dank je wel, moeders, voor jullie liefde.  

Dank je wel, God, voor de moeders. 
 
 

Ik geloof…. 
 
Vanmiddag is er weer een ‘les’ met onze drie 
vormelingen, Aric, Kevin en Manuel. Vorige 
keer ging het over ‘geloof, hoop en liefde’. Van-
daag zoemen we in op ‘ik geloof…’: wat beteke-
nen deze woorden voor jou? 
Ikzelf maak het zinnetje ‘Ik geloof….’ compleet 
met ‘in wat voor mij belangrijk is’. Voor mij zijn 
dat mijn vrouw Tonny en onze kinderen en klein-
kinderen, familie, vrienden, mensen om me 
heen, mijn werk, een ‘mooie’ wereld. Heel ab-
stract vul ik ‘Ik geloof….’ aan met ‘in God, in de Heilige Geest’ en dat wordt 
concreter met ‘in Jezus’. De Evangelieverhalen vertellen mij hoe Hij de on-
zichtbare God toch zichtbaar maakt in zijn aandacht voor mensen en de we-
reld. Zijn woorden en daden spreken van God 
 
Een bijzondere vorm van dat alles vind ik in de kerk, de parochie, de geloofs-
gemeenschap…. Ik vind er mensen die op de een of andere manier met elkaar 
en dus ook met mij  (en ik met hen!) verbonden zijn; Ik geloof, dat God de 
motor is van dat ‘op een en andere manier’. De Kerk is voor mij een ‘club’ die 
die mooie wereld in het vizier heeft en houdt. Een soort van familie dus…  
Die geloofsfamilie staat in de Handelingen van de Apostelen mooi beschreven 
( Hand. 4, 32-34): “De menigte die het geloof had aangenomen was een van 
hart en een van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigen-
dom noemde, integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met klem en 
kracht legden de apostelen getuigenis af  van de verrijzenis van de Heer Jezus 
en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder 
hen….’’   
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Ze waren een van hart en een van ziel….. Het gaat dus bij het gemeenschap-
pelijke niet alleen om  de materiele dingen… Misschien begint het allemaal 
wel bij het ‘een van Geest’ zijn.  
Ik geloof, dat ‘ik geloof’ ook met de toekomst te maken heeft. Hoewel het ver-
leden wel inspiratiebron kan zijn, leven we nú met het oog op de toekomst. En 
ik geloof, dat die toekomst goed zal zijn. Ik geloof in de toekomst, gewoon 
omdat de woorden ‘goed’ en ‘god’ maar één letter schelen. Ik geloof erin, om-
dat er altijd mensen zullen zijn die die wereld en die kerk van de Handelingen 
in het vizier houden. Het zal allemaal wel anders worden, maar het is de 
moeite van het geloven waard, geloof ik…. 
 
We zijn op weg naar Pinksteren en met de drie vormelingen naar het Sacra-
ment van de Heilige Geest. Laat toch die goede Geest hen en onze Gabriel-
parochie met ál z’n geloofskernen inspireren om - in alle verscheidenheid toch-  
een van hart en een van ziel te zijn. Dat we samen en toch ook ieder voor zich 
kunnen zeggen: ‘Ik geloof!’. 
 

Pastor Guus 
 

Vaderdag 17 juni 
 
Vaderdag is een feestdag waarop we de va-
ders eren. In Nederland wordt Vaderdag ge-
vierd op de derde zondag van juni. Niet elk 
land viert het op de derde zondag. In België 
viert men het bijvoorbeeld op de tweede 
zondag van juni.  
 
Moederdag werd al een lange tijd gevierd, 
maar Vaderdag is helemaal niet zo oud. In 
1909 werd Vaderdag voor het eerst geïntro-
duceerd, dit was door dochter van een oud 
veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog. Zij had zoveel begrip voor haar 
vader dat ze besloot om hem een dag extra in de watten te leggen. De eerste 
Vaderdag vond plaats op 19 juni 1910. Het Amerikaanse congres wilde Va-
derdag nog niet officieel maken, dit gebeurde pas in 1972. 
 
De vader krijgt op Vaderdag vaak een ontbijt op bed en daarnaast ook ca-
deautjes. Veel basisscholen laten kinderen cadeautjes maken die ze dan op 
Vaderdag aan hun vader kunnen geven. Ook Vaderdag is erg commercieel 
geworden. Vooral elektronica winkels hebben speciale Vaderdag aanbiedin-
gen. 
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Koninklijke onderscheiding 
 
Onze “hoofdredacteur“ van het contactblad, Ben Berendsen, heeft op 26 april 
een koninklijke onderscheiding gekregen. Natuurlijk niet alleen voor zijn werk 
bij het contactblad. Hij is al bijna 30 jaar actief binnen de geloofskern Emmaus-
Pancratius. Hij was acht jaar bestuurslid en penningmeester van het toenma-
lige kerkbestuur. Bij de restauratie van de kerk moest hij de financiën in de 
gaten houden.  
Hij verzorgt nu de ICT-werkzaamheden, het contactblad, werkt bij de website 
van de Gabriel en is altijd bereid om hier en daar een helpende hand uit te 
steken. 
 
Buiten zijn werk voor de Gabrielparochie is hij ook actief als bestuurslid en 
penningmeester bij de lokale afdeling stichting VPTZ in ons verzorgingsge-
bied Zuid-West Achterhoek. VPTZ is een afkorting van Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg.  
Verder is hij als bestuurslid en penningmeester actief bij de Federatie van 
samenwerkende stichtingen VPTZ in het verzorgingsgebied Oost Gelder-
land waarin ook Hospice Sravana in Doetinchem en Hospicegroep de Lelie in 
Winterswijk deel van uitmaken. 
 
Daarnaast ondersteunt hij als vrijwilliger bij Welcom Montferland mensen 
met financiële- vragen en problemen. Hij is schuldhulpmaatje en vrijwilliger bij 
de Formulierenhulp in het Barghse Huus in ’s-Heerenberg.  
 
Ben, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding! 
 
 

Wie wil ons helpen? 
 
Begin april is mevr. M. Vermaas ongelukkig gevallen en zeker voor een paar 
maanden uitgeschakeld. Mevr. Vermaas is als vrijwilliger verantwoordelijk 
voor het schoonhouden van onze keuken en het secretariaat. Tevens zorgt zij 
2 maal per week op dinsdag- en donderdagmorgen dat de koffie klaarstaat 
voor de op die dag aanwezige vrijwilligers. Ook zorgt zij voor de aanvulling 
van onze voorraden, zoals koffie, thee, koekjes en dergelijke. 
Wij zoeken een of enkele vrijwilligers( sters) voor de dinsdag- en donderdag-
morgen van 9.00 tot 12.00 uur. De mogelijkheid om één ochtend beschikbaar 
te zijn kan in overleg ingevuld worden met een mogelijke andere vrijwilliger. 
Heeft u hiervoor interesse, mail uw gegevens dan naar:  
 

emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl  
 

of doe een briefje met uw gegevens in de brievenbus van het secretariaat. 

  

mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl


9 
 

De weerthermometer geeft de laatste weken allerlei 
schommelingen. Gelukkig kunnen we voor de thermo-
meter van actie KERKBALANS een iets stabieler 
beeld geven. In ons vorige contactblad hebben we me-
dedeling gedaan over de in januari gehouden actie 
Kerkbalans en het resultaat ervan. Sindsdien zijn er 
nog een aantal antwoordformulieren binnengekomen, 
waarvoor hartelijk dank. 

 
Per 1 mei 2018 bedraagt de totaalstand  
€ 40.400 aan toezeggingen. De ontvang-
sten per 1 mei 2018 bedragen € 27.100 (dit 
is 67,1%) Vorig jaar was dit op 1 mei 
66,7%. 
Nog geen deelnemer van actie kerkba-
lans? Het kan nog het hele jaar door.  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 
Het nog te ontvangen bedrag aan toezeg-
gingen € 13.300 is als volgt samengesteld: 
 
Via incassomachtigingen €  7418 
Via autom. overschrijvingen €  2013 
Zelf overmaken of contant €  3869 
 
Er is een kleine stijging voor wat betreft het aantal deelnemers aan actie Kerk-
balans (831 van de ruim 2600 adressen ten opzichte van 815 in 2017) Toch 
baart dit aantal ( slechts 1/3 ) nog steeds grote zorgen voor onze geloofskern 
en het in stand houden van onze mooie  
St. Pancratiuskerk. 
 
Locatieraad  en werkgroep kerkbalans Emmaus-St.Pancratius 
 
 

Nieuwe vrijwilligers 
 
Wij zijn blij met enkele nieuwe vrijwilligers in onze geloofskern: 
Wilma Beursken als lectrice, Tim Huisman als weekkoster en Titus Valentijn 
als acoliet 
 
Bij de Eucharistieviering op woensdag: 
Cora Cloin als lectrice en Franc Cloin als acoliet 
Zo nodig nemen zij ook een beurt waar op andere dagen. 
 
Vrijwilligers zijn altijd welkom. Bent u ook van plan om uw bijdrage als vrijwil-
liger te leveren, neem dan gerust contact op met het secretariaat. 
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Meimaand Mariamaand 
 
Deskundigen veronderstellen dat de naam mei af-
geleid is van de Griekse godin Maia. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI 
een speciale encycliek aan de Mariamaand mei. 
Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los ge-
zien kan worden van haar zoon Christus: elke ontmoeting met haar is vanzelf 
ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook 
weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt. Bij Maria voelen men-
sen zich thuis. Bij diverse gelegenheden brengen mensen een bezoekje aan 
de Moeder Gods. Dat is meestal een warm en ontroerend moment. Maria is 
het vriendelijke gezicht van de kerk: bezorgd, toegankelijk en goed voor ons. 
Dat mag blijken uit de vele kaarsjes die bij haar branden en waar achter ieder 
kaarsje een verhaal schuilgaat. 
 

Mariavieringen: Zaterdag 12 mei  in   Beek 
  Zaterdag 19 mei  in   Wehl 
  Zaterdag 29 mei  in   Zeddam 
  Donderdag 31 mei  in   Didam. 

 

  Aanvang: 19.00 uur. 

 
Vrijwilliger Annie Driessen 
 
Jarenlang heeft Annie Driessen de bloemen en de overige versiering in de 
kerk verzorgd. Jammer genoeg moet zij met dit werk stoppen. 
Annie, van harte bedankt voor de altijd mooi versierde kerk! 
Francina te Booij zorgt voortaan voor de bloemen. Als het erg veel is, bv. 
met Kerstmis,  kan zij rekenen op hulp van Wil van Alen. 

 
Pastoor George Paimpillil  
gepromoveerd aan de Universiteit in Tilburg 
 
Op 10 april j.l heeft een promotieplechtigheid plaatsgevonden in de Universi-
teit van Tilburg waarbij Pastoor George Paimpillil  zijn proefschrift heeft verde-
digd met als titel "Christelijke inwijding in India, actualiteit en mogelijkheden 
van inculturatie in de Syro-Malabar-kerk in Zuidwest India (Kerala), waarvan 
de historische wortels teruggaan tot de eerste eeuwen na Christus".  
 
Vervolgens heeft de diploma-uitreiking plaatsgevonden in het Auditorium van 
de Universiteit van Tilburg met aansluitend een receptie. Een aantal parochi-
anen van ons hebben deze mooie promotieplechtigheid bijgewoond. 
Wij feliciteren pastoor George van harte met het behalen van deze promotie.  
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Kerkberichten van de geloofskern  
Emmaus - Pancratius 

 

Van zaterdag 12 mei t/m vrijdag 29 juni.  
 

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN. 
 
Za. 12 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ’s-Heeren-

berg. 
Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
1e collecte is voor de Nederlandse Missionaris. 
 

Het belang van missiewerk 
Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke 
dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op 
financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door 
deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van 
u is onmisbaar. 
 

Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers; o.o. v.d Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Josephine 
Bosch-Gertz als jrgt.; Harry v. Casteren; Wim Evers; Joep Gerritsen; Theo Giezenaar; 
o.fam. Menting-Polman; Leo Haverdil; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Jascintha Hermsen; 
Joep en Doortje Joling-Menting; Annelies Kuiper-Ridder; Edwin Schütters; Gemma Stur-
rus-Greve; Rina Verhoef-Ross; Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht; Joop en 
Greet Snel en zn. Berno; Huub Steinvoort als jrgt.; Jolanda Heitkamp-Wensink; o.o. 
Wensink-Wennekes; Marietje Groenheim-Volkers en voor Fons Meijer. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; 
pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal; Heinie 
Engelbarts en voor Wim Römer.  
 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. 
 

Za. 19 mei: 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: 
o.o. Berendsen-Notten; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Henk 
Cremer als jrgt.; Wim Evers; Joep Gerritsen; Leo Haverdil; Gerda 
Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Edwin Schütters; Gemma Sturrus-
Greve; Dinie Buiting-v. Dalen; Mia Verheij-Meijer; Ingrid Ruikes-
Hendriksen; Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht; Greet en 
Joop Snel en zn. Berno;  
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o.fam. Migchelbrink-Berendsen; Joep Wennekes; Frans Groenendijk; Wim Arendsen 
(Lengelse weg) en voor Fons Meijer.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; Theet Meijer en Marietje Meijer-Meijer; 
pastoor Nollen; Jan Soeter; Jan Tiemessen; Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal; Heinie 
Engelbarts en voor Wim Römer.  

 
 

H. DRIE-EENHEID. 
 

Za. 26 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Didam. 
Voorgangers: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Harry v. Casteren; Wim Evers; Joep Gerritsen; Leo Haverdil; Jascintha 
Hermsen; Annelies Kuiper-Ridder en voor Fons Meijer. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Siemes; pastoor Nollen; Jan Soeter;  Jelte Wilting 
en opa  Tonnie Kaal; Heinie Engelbarts en voor Wim Römer.  

 
 

SACRAMENTSDAG. 
H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. 

 
Za. 02 juni: 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: 
o.o. Bekker-Zweers; o.o. v.d Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim 
Bosman; Harry v. Casteren; Wim Evers; Joep Gerritsen; Leo Ha-
verdil; Annelies Kuiper-Ridder; Marja Visser-Meijboom b.g.v. haar 
verj.; Gerda Kniest en voor Fons Meijer. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Ans Kniest-Sie-
mes; pastoor Nollen; Jan Soeter; Jelte Wilting en opa  Tonnie Kaal; 
Heinie Engelbarts en voor Wim Römer.  
 
 

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

  



13 
 

 

TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 

Za. 09 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Zed-
dam. 
Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Dinie Buiting-v. Dalen als jrgt.; Harry v. Casteren; Wim Evers; Joep Ger-
ritsen; Theo Giezenaar; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Men-
ting; Annelies Kuiper-Ridder; Tonny v.d. Lugt b.g.v. zijn verj.; Frans Groenendijk en voor 
Fons Meijer.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven;Wim Hendriksen en 
Dora Hendriksen-Derksen; pastoor Nollen; Jan  Soeter; Heinie Engelbarts en voor Wim 
Römer.  
 
Wo. 13 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

 
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 

 

In verband met de opening van de kermis  
is de viering op zondag. 

 
Zo. 17 juni: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering 

m.m.v. Gemengd koor ‘s-Heerenberg.  
1e collecte is voor Caritas. 
De collecte is voor de actuele noden in de samenleving 
 
Voorganger: past. werker G. v.d. Ploeg. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
de levende en overleden leden van broederschap St. Antonius gilde; 
pastoor Galama; kapelaan v.Rooijen en kapelaan Hegge; Wim Bosman; Harry v. Cas-
teren; Henk Cremer; Wim Evers; Joep Gerritsen; Leo Haverdil; Bep v.d. Heiden-Pörtz-
gen; Edwin Schütters; Michiel Cillessen; Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht; Joop 
en Greet Snel en zn. Berno; Fons Meijer; Jolanda Heitkamp-Wensink als jrgt.; o.o. Wen-
sink-Wennekes als jrgt.; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor o.o. Brücker-Jansen en 
Frans Hesseling.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; pastoor Nollen; Jan 
Soeter en voor Heinie Engelbarts;  

 
Wo. 20 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
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TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
Geboorte van de H. Johannes de Doper. 

 
Za. 23 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor Zeddam. 

Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; An-
nelies Kuiper-Ridder; Mia Verheij-Meijer; Gabriëlle Reuling-v. Kempen en voor Fons 
Meijer. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en 
Dora Hendriksen-Derksen; pastoor Nollen; Jan Soeter; Heini Engelbarts en voor Wim 
Römer.  
 

Wo. 27 juni: 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 geloofskern  
van Emmaus-Pancratius 
 

*(2) Voorganger van de viering onder voorbehoud. 

 
 

Gedoopt: 

 

18 mrt.  Camille Reessink 
18 mrt.  Ceylian te Winkel 
18 mrt.  Milan Giezen 
 
 

Overleden: 

 
23 mrt.  Joep Gerritsen   81 jaar 
28 mrt.  Hans Gerritsen   65 jaar 
19 april  Fons Meijer   86 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  

geloofskern Emmaus - Pancratius, die in de periode van zaterdag 12 mei 

t/m vrijdag 29 juni hun verjaardag hopen te vieren: 

 

 

E. Nuij-Teeling ....................... 92 jaar 

E. Timmer-v. d. Meijden ........ 91 jaar 

W. Bongers ............................. 90 jaar 

H. Visser-Manders ................. 89 jaar 

T. Wissenburg-v. Alen ........... 89 jaar 

A. v. Halteren-Hegman .......... 89 jaar 

W. Eskens ............................... 88 jaar 

T. Geurtsen ............................ 88 jaar 

A. Middelkoop ........................ 87 jaar 

J. Migchelbrink ...................... 86 jaar 

G. Wennekes-te Boekhorst .... 86 jaar 

A. Jansen-Meuleman ............. 86 jaar 

A. v. Bree ............................... 85 jaar 

J. Wennekes ......................... 85 jaar 

G. Huijink ................................ 85 jaar 

M. Engelbarts-Arendsen ........ 85 jaar 

J. Lörx ................................... 84 jaar 

A. Jeunink-Heupink ............... 84 jaar 

G. Kemperman-ten Haaf ........ 84 jaar 

A. Hubers................................ 83 jaar 

W. Wanders ............................. 83 jaar 

T. Dijkman-Wittenhorst ........... 82 jaar 

R. Roosen ............................... 82 jaar 

P. Gort .................................... 81 jaar 

G. Berntsen-Kock ................... 81 jaar 

A. Smeenk-Ebbing ................. 80 jaar 

T. Smeenk .............................. 80 jaar 

W. Hoedemaker ...................... 80 jaar 

J. Winters-Scholten ................ 80 jaar 

J. Rozijn-Zenhorst .................. 80 jaar 

J. v. Hal .................................. 80 jaar 

J. Thomassen ........................ 80 jaar 

J. Kniest-Peters ..................... 80 jaar 

W. Keurentjes .......................... 80 jaar 

G. Varwyk ............................... 80 jaar 

E. Berentsen-Habermann ....... 80 jaar 

H. Klappe-Bisseling ................ 80 jaar 

 
  

p.s. Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden, 

laat het ons dan even weten. (661224). 

 
 

Groen voor de adventskrans 
 
Ja, deze oproep staat echt in het goede contactblad. Als er in oktober een 
oproep staat voor groen, zegt u misschien: had dat eerder gezegd, ik heb net 
de hele tuin gesnoeid. Dus: als u in november groen hebt voor de advents-
krans geef dan nu alvast een seintje naar het secretariaat. 
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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: (14 mrt. t/m 01 mei ) 

 

St. Pancratiuskerk: €  15,60 

 

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. 05 (van 30 juni t/m. 31 augustus) opgeven voor 19 juni. 

 

 

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. 

  



20 
 

 

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 geloofskern 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 
 

 
Verlies nooit hoop, de vlinder van vandaag,  

was gisteren nog een rups 
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