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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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Gezellig bezig 
 
Het komt nogal eens naar voren dat ‘druk-druk-druk‘ het antwoord is op de 
vraag hoe het gaat met alle bezigheden. Tijdens een bijeenkomst gaf een col-
lega-diaken aan dat hij dan meestal het antwoord ‘gezellig bezig’ gaf. Dat klinkt 
volgens hem veel positiever en geeft ook aan dat er veel plezier aan te beleven 
is.  
Zo’n uitspraak geeft aan dat we het steeds normaler gaan vinden dat mensen 
druk zijn. Met werk, vereniging, sport en gezins- / familie-activiteiten zitten veel 
agenda’s vol. Een vraag om daar iets extra’s aan toe te voegen, zoals een 
bezoekje of een handje helpen, is dan soms heel lastig. En dat terwijl onze 
samenleving ook nog van ons vraagt om meer tijd voor elkaar beschikbaar te 
hebben.  
 
In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt eerst 
gekeken of een hulpvraag door de directe omgeving (lees: familie) ingevuld 
kan worden. De vraag om onze inzet voor zorgtaken zal steeds belangrijker 
worden. En dat terwijl van iedereen verwacht wordt een baan te hebben om in 
eigen inkomen te voorzien en liefst nog door te blijven werken tot na je AOW 
/ Pensioen. Een strijd om de tijd. 
 
Het benadrukken van het gezellige van onze activiteiten vind ik een goed as-
pect om even bij stil te staan. Werk moet gewoon leuk zijn, of je dat nu als 
professional of als vrijwilliger doet. Het zal niet altijd lukken, maar leuk moet 
wel de boventoon voeren. Zeker in de kerk. Of je nu zingt in een koor, onder-
steuning geeft als koster, zieken bezoekt of voorgaat in vieringen: het mag 
een activiteit zijn die voldoening geeft. Want je haalt er jouw motivatie uit om 
dit werk te doen en het inspireert ook jezelf als mens, als christen. Sterker nog: 
het maakt je meer mens en christen. Daar heeft het ten diepste ook mee te 
maken. Je draagt bij aan de vorming van gemeenschap; aan een stuk leven 
volgens het voorbeeld van Jezus. 
 
Hoe houden we het gezellig en leuk? Natuurlijk, er zijn minder leuke dingen 
en die moeten ook gedaan worden. Voor de rest moet het leuk zijn. Dat vraagt 
om voldoende tijd beschikbaar te hebben om die dingen te doen, niet gehaast, 
niet onder tijdsdruk. En dat nodigt ons uit om keuzes te maken om het één wel 
te doen en het ander niet, ter wille van de beschikbare tijd.  
 
Bekend is de bijbelpassage uit Prediker over tijd. Voor alles is een tijd en aan 
alles komt ook een einde. Soms wordt die tijd je aangemeten, soms kies je er 
zelf voor. Juist in de komende maanden waarin voor veel mensen het leven 
een wat rustiger tempo aanneemt, is er misschien wat tijd om daar bij stil te 
staan. Bij de vraag: hoe hou ik het leuk? Het kan iets zijn om gezellig mee 
bezig te zijn. 

Theo Reuling ofs, diaken   
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In veel landen zijn basisvoorzieningen als ge-
zondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor 
de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale 
mensen die zich inzetten om anderen te hel-
pen. MIVA ziet het als haar missie om deze 
mensen te steunen met onmisbare vervoer- en 
communicatiemiddelen. 
 
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. 
Daarom ondersteunt MIVA al ruim 80 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische 
zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de 
kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden 
hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare 
mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. 
 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communi-
catiemiddelen. 
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pio-
niers voorzien van het juiste vervoer- of communicatiemiddel. Zo vergroot 
MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist 
op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden. 
 
Voor meer informatie www.miva.nl 
 
De MIVA-collecte wordt gehouden op 25/26 augustus 2018  
 
 

Buuf 
 
Caféglise, wat was het toch een prachtige nieuwe vorm van kerk-zijn om op 
de eerste maandagavond van de maand met een groep mensen in de voor-
malige pastorie te eten, bidden en zingen. Het aantal kookmaatjes en deelne-
mers was elke keer verrassend hoog geweest. Sommigen gingen al jaren niet 
meer naar de kerk, anderen vonden het een mooie aanvulling op de wekelijkse 
zondagsdienst. 
 
Guusje zat vanavond naast Tara aan tafel, ze zag haar wel eens onderuitge-
zakt in de kerkbanken zitten, maar kende haar verder amper. Zo wist ze totdat 
ze net na het voorgerecht had opgetreden ook niet dat ze zo mooi kon dwars-
fluitspelen. Tara woonde met haar ouders en zusje op een boerderij en ver-
telde dat haar vader zich door de toegenomen wet- en regelgeving steeds 
meer in zichzelf keerde.   

file:///D:/Gebruikers/beren/Qsync/KERK/Pancratius/Contactblad/jaar%202018/nummer%202018-5/www.miva.nl


5 
 
Guusje zou er later zeker nog eens op terugkomen en wilde ook gerust eens 
een warme maaltijd verzorgen. Ze pakte haar smartphone, wreef door haar 
bos krullen. ‘Even kijken, ja volgende keer kan ik wel koken.’ Ondertussen 
kwam er een appje binnen. ‘O nee toch.’ Guusje griste haar fietssleutel uit 
haar tas, trok haar jas aan, rende naar buiten. 
Eén van de kokers liep snel achter haar aan. ‘Wat is er, is het ernstig?’ 
‘Nee, ja, nou ja, je hoort het nog wel.’ Ze sprong op haar fiets, trapte tegen de 
wind in en ging meteen naar haar buuf.  
 
Zij had de afgelopen dagen al een paar keer geappt dat haar zus in Australië 
was overleden. Guusje dacht: Hoe kon ik toch zo stom zijn om haar te verge-
ten. Ik heb op het sterfbed van mijn buurman nog zo beloofd om voor haar te 
zorgen.  
Buuf haalde de deur van het slot. ‘Jij zei toen je me leerde appen dat je na 
zo’n piepje altijd vrijwel meteen antwoord gaf. Ik heb vast iets verkeerd ge-
daan, heb net nog maar een appje gestuurd.’  
Guusje deed haar jas uit, ging in de huiskamer naast haar zitten. ‘U hebt niks 
verkeerds gedaan, maar ik vergat te reageren. Sorry. Caféglise is een welkom 
initiatief, maar dit soort geplande afspraken mag natuurlijk nooit ten koste van 
u gaan.’  
Weldra schonk buuf koffie in. Veertig jaar geleden hadden zij en haar man een 
roadtrip langs de oostkust van Australië gemaakt en een week bij haar zus en 
zwager gelogeerd. Op een snikhete zondagmiddag had ze met haar zus in 
een hangmat gelegen en over haar ongewilde kinderloosheid gepraat.  
Ze glimlachte. ‘Mijn man nam een krantenwijk om deze reis te kunnen betalen. 
 
Toen ik ’s morgensvroeg een keer met een kop thee op hem zat te wachten, 
liep hij met een zware krantentas in de regen en de kou. Z’n fiets kiepte vlak 
voor ons huis om, daar ging hij, met de wind zo vol over straat.’ 
Guusje pakte haar smartphone er weer bij.  
 
‘Wanneer is de uitvaart van uw zus?’ 
‘Vrijdag.’  
‘Komt u dan bij ons eten?’  
‘O, dat is fijn.’ 
‘Dan kunnen we met elkaar uw zus gedenken.’  
Guusje appte naar haar tennismaatjes, het etentje van de activiteitencommis-
sie kon vrijdagavond ook wel zonder haar doorgaan, en vroeg wat buuf wilde 
eten. 
‘Maakt niet uit.’ 
‘Jawel.’ 
‘Nou, als het kan rauwe witlof met een appeltje erin, dat lustte mijn zus zo 
graag.’ 

Christine van Reeuwijk 
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Een springlevende droom 
  van 50 jaar geleden 

 
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ds. Martin Luther King jr. werd vermoord 
in het Amerikaanse Memphis. Tijdens een protestmars in Washington voor 
zo’n 200.000 mensen, waarvan een derde blanken, hield hij zijn legendarische 
toespraak: ‘I have a dream’. Een droom die nog steeds actueel is.  
 
‘Ik heb een droom dat mensen, zwart en blank, gelijkwaardig worden behan-
deld. Een droom dat ‘de kleine kinderen van vandaag in een land zullen leven 
waar ze niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid maar op hun ka-
rakter’. Een droom dat ‘de woestijnstaat die verzengt in de hitte van ongerech-
tigheid en onderdrukking, omgevormd zal worden in een oase van vrijheid en 
gerechtigheid’. Twaalf jaar lang ging Martin Luther King zijn landgenoten voor 
in de geweldloze strijd voor gelijke rechten voor zwarte en blanke mensen.  Er 
ging zo’n sterke inspiratie van hem uit dat heel de wereld er tot vandaag de 
dag door werd geraakt.  
 
Hij was ervan overtuigd dat mensen niet bedoeld zijn om enkel op grond van 
aangeboren uiterlijkheden beoordeeld en in rangorde gezet te worden. ‘Ik heb 
een droom’, zei hij, ‘dat op een dag dit land zal verrijzen en zal leven naar de 
ware betekenis van haar credo: ‘Wij beschouwen de waarheid als vanzelfspre-
kend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn’.  
 
Net als in de tijd van Martin Luther King, voel je vandaag de dag de spanning 
die er is tussen de geweldloze en gewelddadige weg naar vrijheid en gerech-
tigheid. Het geloof in vrijheid en gerechtigheid door oorlog en dus door geweld, 
wil mensen laten geloven dat de methode van geweldloosheid een zaak is van 
lafaards en naïevelingen. Dit is een leugen. 
Voor een houding van geweldloosheid is veel moed en wilskracht nodig. Dit 
kunnen mensen opbrengen omdat zij geloven in een droom, een visoen van 
hoe het kan. Zij zien dit al voor zich en dat geeft inspiratie en voedt de moed 
en wilskracht om er voor te gaan. Want vanuit een gedeelde droom zijn men-
sen, zo verschillend als ze zijn, in staat samen te werken. 
 
Als dat gebeurt kunnen jongeren merken dat het bij het zoeken van een sta-
geplaats en solliciteren, niet meer uitmaakt welke achternaam en uiterlijkhe-
den je hebt. Dan wordt het jou niet aangerekend als een geloofsgenoot funda-
mentalistisch en mensonterend spreekt en handelt. Dan kunnen Joden en 
Moslims ongestoord hun keppeltje en hoofdbedekking op straat dragen en 
vrouwen hun hoofd wel of niet bedekken.  
Dan kunnen geliefden onbevangen samen over straat lopen, hetero, homo en 
anders geaarde mensen.  
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In 1968 werd Martin Luther King toen hij 39 jaar was, doodgeschoten. 
Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk de dood van het lichaam 
op aarde. Zo is de droom van Martin Luther King nog springlevend en leeft 
voort in de wereld, in Nederland, in Friesland. De droom dat politiek en wetge-
ving, dat mensen vanuit hun godsdienst en levensbeschouwing zullen leven 
en handelen naar het credo:  
‘Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk ge-
schapen zijn’.  

Corry Nicolay 
 
 
 
 
 
Per  15 juni 2018 zijn de cijfers: 
 
Totaal toegezegd:   € 40.400,- 
Hiervan ontvangen:  € 30.550,- ( 75,6%) 
 
Vorig jaar was dit  € 29.900,- ( 73,8%) 
 
Ten opzichte van de stand per 1 mei 2018 (€ 27.100,- ) bedraagt de stijging 
€ 3450,- . Ruim € 2.200,- via incasso’s mei en juni en de automatische beta-
lingen. Via overschrijvingen is ruim € 1250,- ontvangen.  
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Heeft u uw toezegging om zelf uw 
bijdrage over te maken al voldaan? 
Prima en hartelijke dank nogmaals, 
maar soms is het toch goed om dit 
even te controleren of het werkelijk 
zo is. 
 
Het overkomt ons allemaal wel 
eens, dat we denken dat heb ik al 
gedaan, maar blijkt dit om welke re-
den dan ook niet gebeurd te zijn. 
 
Locatieraad en werkgroep Kerkba-
lans Emmaus-St Pancratius 
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Kerkberichten van de geloofskern  
Emmaus - Pancratius 

 

Van zaterdag 30 juni t/m vrijdag 31 augustus.  
 

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 30 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  

m.m.v. Gemengd koor ’s-Heerenberg. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Daan Blom; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Leo Haverdil; Gerda 
Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Emmy de Waard-Heiliger; Marja Visser-
Meijboom als jrgt. en voor Riet Heijltjes-Bosch en zn. Edwin als jrgt.;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendrik-
sen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter; Wim Römer; Regien Wis-
sink-Hell en voor Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen;   
 

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

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 

Za. 07 juli: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 08 juli: St. Oswalduskerk in Zeddam: 09.30 uur Eucharistieviering. 
 
Wo. 11 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 14 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  

m.m.v. Gemengd koor ’s-Heerenberg. 
Voorgangers: pastor B. Aarsen en diaken L. Feijen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Becker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Wim Bosman; Dinie Buiting-v. Dalen 
b.g.v. hun trouwdag; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Theo Giezenaar; Leo Haverdil; 
Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Jascintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Gerda 
Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Edwin Schütters als jrgt.; Emmy de Waard-
Heiliger; Frans Groenendijk; o.o. Ruikes-Ebbing als jrgt. en Theo, Ans en Ingrid; Wim 
Arendsen (Lengelse weg) en voor Jolanda Heitkamp-Wensink;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; Alie Jansen-Meijer; Bertus en Jan Menting; pastoor Nollen; 
Jan Soeter; Regien Wissink-Hell en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;  
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Wo. 18 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 21 juli: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 22 juli: St. Oswalduskerk in Zeddam: 09.30 uur Eucharistieviering. 
 
Wo. 25 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 28 juli: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 29 juli: Mariakerk in Didam: 09.30 uur Eucharistieviering. 
 
Wo. 01 aug.: Pancratius: Geen viering. 
 
 

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 04 aug: 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: 
Daan Blom; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Theo Giezenaar; Leo Ha-
verdil; Jascintha Hermsen; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder Fons Meijer; Emmy 
de Waard-Heiliger en voor Huub Steinvoort b.g.v. zijn verj.;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en 
Dora Hendriksen-Derksen; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter en voor Wim 
Römer.  
 

Wo. 08 aug: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 11 aug.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ‘s-Heeren-

berg. 
Voorganger: pastor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers; o.o. v.d Bosch-de Krijger; Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep 
Gerritsen; Leo Haverdil; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen; Joep en Doortje Joling-Menting; 
Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Emmy de Waard-Heiliger; Michiel 
Cillessen; Theo Meijer b.g.v. zijn verj.;Jolanda Heitkamp-Wensink en voor Wim Arend-
sen (Lengelse weg).  
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; Alie Jansen-Meijer; Bertus en Jan Menting; pastoor Nollen; 
Jan Soeter; Wim Römer; Regien Wissink-Hell en voor Jan Zweers en Stien Zweers-
Hendriksen;  

 
Wo. 15 aug.: 19.00 uur Mariaviering in kapel te Vethuizen. 
 
Wo. 15 aug.: Pancratius: Geen viering. 
 
 

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 18 aug.: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 19 aug.: St. Oswalduskerk in Zeddam: 09.30 uur Eucharistieviering. 
 
Wo. 22 aug.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 25 aug.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Didam. 

Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
1e collecte is voor de Miva. 
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen 
te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare 
vervoer- en communicatiemiddelen. 
 
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. 
Daarom ondersteunt MIVA al ruim 80 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Ame-
rika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en 
andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met 
een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het 
als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe 
ook is. 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemid-
delen. 
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien 
van het juiste vervoer- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor 
zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst 
nodig is en levens kan redden. 
 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Harry v. Casteren; Joep Gerritsen; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; 
Joep en Doortje Joling-Menting; Gerda Kniest; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; 
Emmy de Waard-Heiliger en voor Lies Stoffelen-Paau als jrgt.   
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen; Jan Soeter en voor Wim 
Römer;   
 

Wo. 29 aug.: 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. 
 
Het rooster van alle vieringen, voorgangers en koren in de parochie Gabriël vindt 

in het informatieblad de Gabriël en op de website van de Gabriëlparochie 

 
 

Geboren: 
 
Mees  
Johannes Wilhelmus 

 
31 mei 2018 
 
Zoon van Rico Boerboom en Manon Aalbers. 
De Koppelpaarden 6.  
 
 

Gedoopt: 

 

12 mei Jippe Giesen 
12 mei Roosje Bodde 
12 mei Hugo Speijers Stokkum 
12 mei Fien van Dulmen Stokkum 
10 juni Guus Heuvel 
10 juni Liam van Weij 
  

https://www.parochiegabriel.nl/vieringenrooster-parochie.html
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Overleden: 

 
01 mei  Maria Heering   88 jaar 
23 mei  Emmy de Waard-Heiliger 88 jaar 
14 juni  Ada Giezenaar-Vet  95 jaar 
 
 
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus. 
 

 -  -  -  
 
Bron: ‘Een Zoutkorrel voor elke dag’,  
SGO Uitgeverij Hoevelaken,  
2018. Thema: Oud vertrouwd. 
 

Hollandse pot 
 
Heb jij klasgenoten die oorspronkelijk uit een andere cultuur komen? Bijvoor-
beeld uit Azië of uit het Midden-Oosten? Je zou dan eigenlijk eens bij hen thuis 
’s avonds mee warm moeten eten. Dan zul je verbaasd staan over hun andere 
eetgewoonten! De kans is groot dat de maaltijd bestaat uit meer rijst, meer 
pittige kruiden en minder groente dan je gewend bent. Voor ons zijn zulke 
maaltijden bijzonder, terwijl het voor hen net zo normaal is als voor ons de 
bruine boterham met kaas. Wist je trouwens dat Nederlanders een van de 
weinigen ter wereld zijn die zowel bij het ontbijt als voor hun lunch brood eten? 
In veel landen wordt zowel ’s middags als ’s avonds warm gegeten. Ze vinden 
het maar raar dat wij overleven op die paar boterhammen. Andersom moet ik 
er niet aan denken om twee warme maaltijden per dag naar binnen te moeten 
werken! 
 
Ook ons ‘soort’ warm eten zal wellicht door lang niet iedereen worden gewaar-
deerd. Het is al gauw te flauw, omdat wij maar weinig kruiden gebruiken. En 
toen ik eens hutspot maakte voor een groep Afrikanen, vonden ze het maar 
raar dat ik groente en aardappels in één pan deed, het met plezier door elkaar 
stampte en het bovendien volwaardig voedsel durfde te noemen! Toch is ons 
eten meer multiculti dan je denkt. Want wie denkt er nou nog bij na dat rijst, 
pasta en pizza helemaal niet tot het oer-Hollandse menu behoren? Op een 
internationale bijeenkomst waar het de bedoeling was dat ieder een gerecht 
uit zijn eigen land meenam, maakte ik zelfs mee dat een van de Nederlanders 
een pan macaroni gemaakt had en er een bordje ‘Nederlandse pasta’ bij zette! 
 

Els Halff  
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Goed nieuws, slecht nieuws 
Nieuws… dat is de brandstof van elke krant. De voedingsbodem voor elk ac-
tualiteitenprogramma. En het bestaansrecht van elk journaal. Hoe belangrijk 
is nieuws voor een journalist? We vroegen het aan Erik. Hij werkt als redacteur 
bij een regionale krant. 
 
Wat doe je als er geen nieuws is? 
‘Als er geen nieuws is, spitten we in andere kranten op zoek naar onderwer-
pen. Of we kijken bij het ANP of er landelijke onderwerpen zijn die we een 
regionaal tintje kunnen geven. Het helpt ook om te netwerken, we hebben 
overal tipgevers. Soms kijken we in ons eigen archief. Uiteindelijk komt het 
altijd goed.’ 
 
Hoe kom je als journalist eigenlijk aan je nieuws? 
‘Nieuws krijgen wij op veel manieren. Via tipgevers die bellen, schrijven, mai-
len of langskomen, door berichten van bedrijven, de gemeente, sportvereni-
gingen, maatschappelijke bewegingen, hobbyclubs en dergelijke. Ook van de 
politie en de brandweer, het ANP, correspondenten, andere persbureaus en 
via ons eigen netwerk krijgen we nieuws.’ 
 
Kun je ook zelf nieuws maken? 
‘Nieuws maken is niet zo moeilijk. Je bedenkt een onderwerp, je kiest een 
invalshoek, je belt een paar mensen en je hebt nieuws.’ 
 
Niets nieuws onder de zon, oftewel alles is al eens gebeurd of langsge-
komen. Mee eens? 
‘Nieuws bestaat deels bij de gratie van dingen die zich herhalen. Van de zo-
merse hittegolf en Valentijnsdag tot de intocht van Sinterklaas. Zeker in de 
regionale journalistiek zie je ook veel ‘nieuwe’ mensen het nieuws halen. Deze 
mensen zijn uniek, hun verhalen ook. In die zin is er altijd wel iets nieuws te 
beleven, als je er voor openstaat. Als ik de indruk had dat alles zich alleen 
maar herhaalde, zou ik al lang een andere baan hebben gezocht.’ 
 

Christl Korzelius  
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Openingstijden secretariaat tijdens vakantie 
 
In de maanden juli en augustus is het secretariaat op de dinsdag  
gesloten. Dan zijn wij alleen geopend op de donderdagmorgen van 
10.00 uur tot 12.00 uur. 
  
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een medewerker van 
de wachttelefoon te bereiken onder telefoonnummer 06-51126502 
 
Wij wensen u allen een mooie zomertijd toe en 
voor degene die met vakantie gaan een fijne tijd. 
  
Medewerkers secretariaat 
geloofskern Emmaus- Pancratius 

 
 

Korenfestival 
 
Het jaarlijkse korenfestival tijdens het Mechteld ten Ham weekeinde is op zon-
dag 26 augustus in de St. Pancratiuskerk. Nadere berichten hierover kunt u 
tegen die tijd lezen in de huis aan huis bladen. 
 
 

Begunstigers bedankt 
 
Hartelijk dank alle begunstigers voor uw 
jaarlijkse bijdrage. Hiermee kunnen we bijna 
alle kosten betalen van papier en het drukwerk. 
 
Het contactblad wordt 7 x keer per jaar 
verspreid. Een grote groep vrijwilligers 
verzorgd alle werkzaamheden geheel 
belangeloos. Het contactblad wordt geheel in 
eigen beheer geproduceerd. Te denken valt 
hierbij aan de redactie, vormgeving en 
reproductie, vergaren, nieten en vouwen. 
Daarna volgt bezorging bij de leden door een 
groep van ruim 50  vrijwilligers.
 

Locatieraad Emmaus-Pancratius 
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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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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: (02 mei t/m 19 juni ) 

 

St. Pancratiuskerk: €  9,08. 

 

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. 06 (van 01 sept. t/m. 19 okt.) opgeven voor 21 augustus. 

 

 

Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt € 8,50 

 
  

http://www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl/
http://www.sensoor.nl/
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Geloofskern  
Emmaus – Pancratius 
 
 

St. Pancratiuskerk 
Hofstraat 2, 
7041 AD  ‘s-Heerenberg 
 
 
 
 

Contactblad laten bezorgen? 
 
Dit is een meeneem- exemplaar van het Contactblad. Wilt u het in het ver-
volg ook bij u laten bezorgen? Dat kan, maar in principe wordt alleen bij deel-
nemers aan de jaarlijkse actie Kerkbalans een contactblad bezorgd. 
Voor informatie hierover en ook omtrent Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsin-
tenties enz. kunt u het beste contact opnemen met het  
Secretariaat van onze geloofskern Emmaus-Pancratius. 
 
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 
 
 
Het Contactblad is een uitgave van de geloofskern Emmaus – Pancratius  
te ’s-Heerenberg – Lengel, verschijnt 7 keer per jaar en wordt bezorgd bij de 
leden van de geloofsgemeenschap. 
 
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  
  

mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
http://www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl/
file:///L:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.parochiegabriel.nl
mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl?subject=tav%20Redactie%20Contactblad
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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  
 

Het Contactblad is een uitgave van de geloofskern Emmaus – Pancratius  
te ’s-Heerenberg – Lengel, verschijnt 7 keer per jaar en wordt bezorgd bij 
de leden van de geloofsgemeenschap. 
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 
 

‘Wie diverse hazen achternaloopt vangt er geen een.’ 
 

(Grieks spreekwoord) 
 

file:///L:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/j.jansen@parochiegabriel.nl
mailto:b.aarsen@parochiegabriel.nl
mailto:g.vanderploeg@parochiegabriel.nl
mailto:t.reuling@parochiegabriel.nl
mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl?subject=tav%20Redactie%20Contactblad

