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Geloofskern Emmaus – Pancratius 
 
 

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

Algemene rekening Rabobank IBAN NL96 RABO 0154 6624 02 

Kerkbijdrage Rabobank IBAN NL64RABO 0326 6590 13 

 
 

 

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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Allerheiligen - Allerzielen 
 
Op 1 november viert de Kerk het feest van 
Allerheiligen.  
Er hangt een haast triomfantelijke stem-
ming over dat feest. Een dag later vieren 
we Allerzielen. De stemming van ons -ge-
wone mensen - is dan absoluut niet zo 
feestelijk. Want waar velen van ons mee 
bezig zijn is die ene dode, of misschien 
meerdere doden, die we diep betreuren.  
 
Zo dwaal je in deze dagen over het kerkhof 
of elders met bloemen in je hand en een 
hart vol herinneringen. Je denkt aan haar 
of hem die is blijven leven in je hart en die 
voor jou heilig is. Je noemt het wel geen heiligenleven, maar de manier waarop 
je spreekt over je geliefde partner, je vader of moeder, je kind, een vriend, 
heeft iets van die gewijde stemming van heiligenlevens. Immers: het mis-
schien minder goede ben je al lang vergeten en het fijne is wat je bijgebleven 
is. Die herinneringen haal je bij voorkeur op. 
 
Op Allerzielen is de viering in onze kerken merkbaar gevuld met herinneringen 
aan mensen die beminden en bemind werden en die er nu niet meer zijn. Maar 
ook wordt er op een andere golflente gesproken.  
In lezingen, liederen en gebeden gaat het ook (en nog meer dan over het ver-
leden) over de toekomst. Gelovige mensen nemen nooit definitief afscheid van 
het leven. Zij vertrouwen erop dat er leven is over de drempel van de dood 
heen. 

 
 

Nieuwe dirigent  
 
Sinds 1 oktober heeft het Gemengd Koor ’s-Heerenberg een nieuwe dirigent, 
namelijk Nico Jansen. Nico is afkomstig uit Eefde en hij komt voortaan iedere 
dinsdag, de oefenavond, en ieder zaterdagavond voor de kerkdienst naar 
’s-Heerenberg. Zo nodig is hij ook aanwezig bij de rouw- en trouwdiensten. 
Nico Jansen is zowel dirigent als organist en hij wil als het zo uitkomt ook 
graag op het grote orgel spelen. 
Dat wil zeggen dat we afscheid moeten nemen van onze organist Wim Ger-
ritsen uit Zeddam. Wim heeft sinds de verhuizing van de vorige organist, 
Paula van Diessen, orgel gespeeld in de Pancratiuskerk. 
Wim, hartelijk bedankt voor je inzet in onze kerk!  
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Allerzielen... 
 
Op Allerzielen, 2 november, bidt de Katholieke Kerk voor alle overlede-
nen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken 
veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. 

 
 

Afscheid nemen is met zachte vingers 
wat voorbij is dicht doen en verpakken 
in de goede gedachten ter herinnering 
verwijlen bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde... 
  
 
Afscheid nemen is met dankbare handen 
weemoedig meedragen al wat waard is 
om niet te vergeten 
moeizaam de draden losmaken 
en uit de spinrag der belevenissen 
loskomen en achterlaten 
en niet kunnen vergeten 
 

 
Leven is vanaf de geboorte 
voortdurend afscheid nemen 
Los haken om voort te gaan. 
Zichzelf verliezen om te vinden. 
Het risico nemen van de graankorrel 
om vruchten voort te brengen. 
 
 
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven. 
Je leert het nooit. 
Gelovige mensen nemen nooit afscheid van het leven. 
 
(E. Th. Thijs) 
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Christus Koning van het Heelal 
 
Datum: zondag 25 november 2018  
Het feest van Christus Koning van het Heelal ("Do-
minus Noster Iesus Christus Universorum Rex" in 
het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-katho-
lieke Kerk dat eind november gevierd wordt, op de 
34e en laatste zondag van het liturgisch jaar. 
Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI 
naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het 
Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde de encycliek 
Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit. 
Overigens is de datum eenvoudig te bepalen: het hoogfeest van Christus Ko-
ning valt altijd op de zondag in de periode van 20 tot en met 26 november. 
Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de advent, het begin 
van het nieuwe kerkelijke jaar. 
 
 

Advent 
 

De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 
2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd 
waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat 
het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier 
weken vóór Kerst 'Advent' genoemd. 
 
De adventsperiode van dit jaar loopt van zon-
dag 2 december t/m maandag 24  
december en duurt 23 dagen. 
 
 

Advent 
 
De temperaturen doen nog niet aan herfst denken. De eerste najaarsstorm 
moet nog komen en de bladeren zijn pas voorzichtig aan het kleuren. Toch 
nadert het eind van het jaar met rasse schreden. De tijd van voorbereiden op 
het kerstfeest komt ook dichterbij. Eigenlijk staat het hoofd er nog niet naar. In 
de agenda staan nog zovele andere dingen. 
 
We zijn volop bezig met de voorbereidingen op het vormsel. 26 november, het 
weekend voor de advent begint zullen zo’n 40 kinderen het vormsel ontvan-
gen. Een feest dat je niet zomaar vieren kunt. Ze moeten er hard voor werken 
samen met hun ouders. Nadenken over: wie ben ik? Wat vind ik belangrijk?   

https://www.beleven.org/feest/kerstmis
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Waar ben ik goed in en waar moet ik nog aan werken? Hoe kijk ik naar de 
wereld om mij heen? Hoe wil ik omgaan met mensen? Wat zeggen de verha-
len van Jezus? Wie is Hij voor mij? De goede geest, Gods Geest waar is hij te 
vinden? 
 
Allemaal vragen waar vormelingen en hun ouders doorgaans niet zo vaak bij 
stil staan. Het vraagt nadenken en in gesprek gaan met anderen om te ont-
dekken dat je er meer over zeggen kunt dan jezelf verwacht had. Zo groeien 
we naar het feest van het gevormd worden. Bevestigd en gesterkt worden om 
de weg van Jezus te gaan. 
 
De adventstijd wil ons helpen te 
groeien naar het feest van Kerstmis: 
Gods Zoon is mens geworden. Hij wil 
geen God van al-zo-hoge zijn, onbe-
reikbaar ver, maar een God als een 
vriend, als een mens aan je zijde. Maar 
hoe kun je dat ervaren als je zoals de 
vormelingen naar het nieuws kijkt en 
moeite moet doen om goed nieuws te 
ontdekken. Nieuws waar een positieve 
geest uit spreekt. Slecht nieuws komt 
heel wat gemakkelijker tot ons. Mis-
schien hebben we daarom vier weken 
nodig om in alles wat donker en duister 
is de lichtpunten te ontdekken.  
 
De tekenen dat onze wereld niet verdoemd is, maar kansen heeft om een 
lichte vredige plek te worden. Vier weken om onze ogen te openen voor de 
mogelijkheden om onze wereld tot een bewoonbare plek te maken. We moe-
ten er niet voor naar de machtige grote namen.  
In het kleine, kwetsbare in ons midden komt God bij ons, als een kind. Als je 
er voor door je knieën gaat, als je het zien wilt dan wordt je er een ander mens 
van. Een kind roept het beste op in mensen. Een kind moet toekomst hebben. 
Ieder die om dat kind geeft, zal zijn best doen om het te laten leven en groeien. 
Radicaal en zonder voorwaarden. Met kerstmis vieren we dat het nog kan, 
nog altijd. Er is nog toekomst voor wie het Kind ziet. Advent vier weken om 
ons daar voor te openen. Daarom deze oude raadgeving: ‘als anderen het 
opgeven, ga dan toch door te geloven in de toekomst. Als het wonder niet 
gebeurt, geef dan niet op, het kan nog gebeuren. Als je liefde niet verstaan is, 
blijf erin geloven tot je verstaan wordt. Als je droom niet vervuld is, blijf dan 
toch dromen: eens komt de “vervulling.’                              
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Waar was het feestje? 
 
Met de alom bekende slogan: “waar is het feestje” begroette pastoor Jurgen 
Jansen Op zondagmorgen 30 september tijdens de viering van de naamdag 
van onze parochie H. Gabriël alle aanwezigen in de Mariakerk te Didam. 
Via twee fietsroutes vanuit en langs de verschillende geloofskernen van onze 
parochie zijn ondanks de kou zondagmorgen ongeveer 40 fietsers in groeps-
verband naar Didam gegaan. Ze zijn daar hartelijk ontvangen met een kop 
koffie of thee en een plakje cake of sneetje krentenbrood. 
Behalve deze groep waren er nog vele parochianen met de fiets of auto recht-
streeks naar de Mariakerk gekomen. De kerk was goed bezet en door de in-
breng van vele vrijwilligers en het pastorale team is het een bijzondere en 
mooie eucharistieviering geworden. Pastoor Jurgen slaagde erin om op een 
onderhoudende wijze de aandacht van alle aanwezigen vast te houden tijdens 
zijn preek. Daarbij bleven de nodige kwinkslagen niet achterwege. Pastor 
Guus van der Ploeg heeft samen met enkele ouders de kindernevendienst 
verzorgd. 
Na de viering was er een gezellige ontmoeting in de grote tent naast de kerk. 
Leden van het pastoraal team en het bestuur  ondersteund door vele vrijwil-
ligers zorgden ervoor dat iedereen kon genieten van en kopkoffie/thee , een 
drankje en een broodje. 
Ook was er voor de aanwezigen nog gelegenheid  om kennis te maken met 
“het icoon schilderen” alles te weten komen over het orgel van de Mariakerk 
en het vervaardigen van kerkelijke kunstwerken. 
Daarmee was het feestje compleet en werd het om 13.00 uur afgesloten. 
 
 

Warm winterconcert Ettens mannenkoor 
 
Datum:  Vrijdag 14 december 2018 
Plaats:   St-Pancratiuskerk, ‘s-Heerenberg 
Aanvang:  20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur 
 
Het is al weer 5 jaar geleden dat het Ettens mannenkoor in ‘s-Heerenberg  is 
geweest voor een concert, maar op vrijdag 14 december willen wij u weer ver-
rassen met een geweldig concert. Het concert zal voornamelijk in het teken 
van sfeer en variatie staan. De gebronsde en robuuste klanken van het koor, 
maar ook het intieme geluid van de mannen, smelten samen in de prachtige 
akoestiek van de St.-Pancratiuskerk. Wij nemen u mee met warme sfeermu-
ziek voor de koude dagen naar Kerst. Al met al zal deze mix van het mannen-
koor, met eigen solisten, een overweldigende indruk op u maken. U zult de 
bekende kerstliederen horen, maar ook werken  die niet zozeer kerstliederen 
zijn, maar zeker zo goed in het zorgvuldig samengestelde, programma van 
Nick Moritz passen. De dirigent is Nick Morits en de soliste is Armanda ten 
Brinke  
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Kaarten kosten € 10,- per stuk    ( inclusief koffie/thee in de pauze)   en  zijn 
verkrijgbaar in  ‘s-Heerenberg bij Slijterij Bosch, Sociëteit De Vriendschap , 
café Köster in Etten en via www.ettensmannenkoor.nl 
 
 
 

Gezocht! Leden kinderkoor van Louis Marissink. 
Heb jij ook gezongen in het kinderkoor van Louis Marissink in ‘s Heerenberg 
in de periode 1967 / 1977? 
Meld je dan aan voor de reünie op zaterdag 1 december 2018  
via kinderkoorPancratius@gmail.com. 
 

Globaal middagprogramma: 
- Binnenloop met koffie, thee 
- Herinneringen ophalen over koorreisjes, dauwtrappen, verhalen vertel-
len aan de hand van oude foto’s en dia’s tijdens een borrel 

 
Aansluitend korte repetitie en verzorgen van de viering om 19.00 uur in de 
St. Pancratiuskerk. Voor wie dat wil aansluitend samen eten. 
 
 
 

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalen-
der met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan af-
wisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op 
de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u 
aan het begin van de dag een positief gevoel. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrijwilligers rondom klooster Wittem. De op-
brengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwit-
tem.nl). 
 
De Gerarduskalender is voor € 7,25 per stuk te koop bij:  

Desiree Aelberts-Thuis,  
Batavenstraat 3,  
’s-Heerenberg.  
Tel.nr.: 0314-664183 

  

mailto:kinderkoorPancratius@gmail.com
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Halen we het begrote bedrag  
van € 40.400 ? 

 
 
 
 

In de vorig uitgave van ons contactblad 
hebben we het verzoek gedaan om in-
dien mogelijk voor 25 september 2018 
uw bijdrage voor dit jaar over te maken. 
Dit in verband met het nieuwe pro-
gramma voor de leden en bijdragenad-
ministratie.  
Fijn dat een aantal van u daaraan gehoor 
heeft gegeven. We hopen, dat zij die 
daarvoor nog geen actie hebben onder-
nomen, dit alsnog binnenkort doen.  
Wanneer ieder zijn of haar jaarlijkse bij-
drage voldoet halen we de € 40.400 
 

Per 1 oktober 2018 zijn de cijfers voor onze thermometer: 
 
Totaal toegezegd:  € 40.400 
Hiervan ontvangen:  € 35.900  (88.9%) 

 
Als vergelijk hieronder de gegevens van voorgaande jaren: 
 
Jaar Ontvangen Toegezegd in % Werkelijk geworden 
2013 €  32.900 €  39.300 83% €  38.750 (98,6%) 
2014 €  33.900 €  41.200 82% €  40.200 (97,6%) 
2015 €  35.300 €  41.600 85% €  41.450 (99,6%) 
2016 €  34.925 €  41.500 84% €  40.900 (98,5%) 
2017 €  34.505 €  40.510 85% €  39.450 (97,4%) 
 
Via automatische overschrijvingen en incasso’s wordt er dit jaar nog ontvan-
gen. € 3.168 
Het resterende bedrag van € 1.332 hopen we nog te ontvangen van de paro-
chianen (52) die hebben toegezegd zelf voor overschrijving te zullen zorgen. 
Heeft u inmiddels voldaan naar aanleiding van een eerder verzoek van ons 
dan danken wij daar hartelijk voor. 
 
Werkgroep Kerkbalans Emmaus-St Pancratius 
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Kerkberichten van de geloofskern  
Emmaus - Pancratius 

 
Van zaterdag 20 oktober t/m vrijdag 07 december.  

 

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 20 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor  

’s-Heerenberg. 
Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
1e collecte is voor Missiezondag. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Leo Haverdil; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Ger-
hard Vollenbroek; Emmy de Waard-Heiliger; Riet Willemsen; Jolanda Heitkamp-Wen-
sink; o.o. Wensink-Wennekes; Dinie Buiting-v. Dalen b.g.v. haar verj.; Riet Heijltjes-
Bosch en zn. Edwin;  Gerda Kniest b.g.v. haar verj.; Johanna Kuhlmann-Kracht b.g.v. 
haar verj.; Jaap Hunting b.g.v. zijn verj.; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Joop 
Snel b.g.v. zijn verj.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; Jan Tiemessen; Heinie 
Engelbarts en voor Ingrid Ruikes-Hendriksen;  
 

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

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 

Za. 27 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Latijns Gregoriaans koor. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil; 
Bep v.d. Heiden-Pörtzgen b.g.v. haar verj en als jrgt.; Jascintha Hermsen; Annelies Kui-
per-Ridder; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Emmy de Waard-Heiliger; Riet Willem-
sen; Frans Groenendijk; Michiel Cillessen en voor Edwin Schütters b.g.v. zijn verj.  
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; Wim Römer; Jan Tiemes-
sen en voor Heinie Engelbarts;  

 
Wo. 31 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN. 
 
Do. 01 nov. Pancratius: Geen Viering. 
 
Vr. 02 nov. St. Suitbertus: 15.30 uur Allerzielenviering in Stokkum. 
 Voorganger: past. werker G.v.d.Ploeg. 
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Vr. 02 nov.:  Allerzielen. 
Pancratius: 19.00 uur Woord- en Gebedsviering m.m.v. Gemengd koor  
’s-Heerenberg. 

 Voorgangers: uitvaartgroep en diaken Th. Reuling. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. v. Eekhout-v. Emmerik; o.fam. Giezenaar; Hein Verbüchlen en Annie Verbüchlen-
Grol en voor o.o. Esman-Daals;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Wim Römer; Bertus en Jan Menting en voor Jan Tiemessen;  

 

 GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN  
GELOVIGEN.  

 

Speciaal voor de parochianen van de Emmaus-
Pancratius geloofsgemeenschap, die sinds Aller-
zielen vorig jaar, zijn overleden. Voor wie een ge-
dachteniskruisje  is geplaatst in de St. Pancratius-
kerk, zal met name genoemd worden en het kruisje 
wordt tijdens de viering aangereikt aan de nabe-
staanden van: 

 
Gemma Sturres-Greve;  Jan Evers; Bep van der Heiden-Pörtzgen; Henk Don-
kers; Wim Bosman; Annelies Kuiper-Ridder; Johan Böhmer; Daan Blom;  
Leo Haverdil; Gerda Kniest;Jascintha Hermsen; Mia Gerritsen-Giesen; Joop 
Schram; Joep Gerritsen; Fons Meijer; Emmy de Waard-Heiliger; Ada Gie-
zenaar-Vet; Gerrit Vollenbroek; Riet Willemsen; Gerrit Gerritsen. 
  
 

 

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

 
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 

 
Za. 03 nov.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ’s-Heeren-

berg. 
Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2). 
1e collecte is voor Willibrordzondag. 
 
Op Willibrordzondag 4 november wordt in de parochies de bisschoppelijke collecte ge-
houden voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De vereniging 
ontvangt geen subsidies en is voor haar bestaan geheel afhankelijk van bijdragen van 
leden, donateurs, parochies, religieuzen en fondsen. 
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Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Becker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Joep en Doortje Joling-Menting en 
voor Edwin Schütters;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendriksen-Derksen; 
Alie Jansen-Meijer; pastoor Nollen en voor Heinie Engelbarts;  

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

 
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 

 
Za. 10 nov.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Middenkoor Nieuw-Wehl. 

Voorgangers: pasto0r J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; Annelies Kuiper-Rid-
der als jrgt.; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek, Mia Verheij-Meijer en voor  Riet Willem-
sen;  
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en 
Dora Hendriksen-Derksen; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Tiemessen; Regien Wis-
sink-Hell en voor Heinie Engelbarts;  

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

DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 17 nov.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor ’s-Heeren-

berg. Caeciliafeest. 
Voorgangers: pastor B. Aarsen. *(2). 
1e collecte is: Nationale Jongerencollecte. 
 
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke 
jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in ons eigen bisdom. 
 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Levende en overleden leden van het St. Pancratiuskoor; Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; 
Leo Haverdil; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Riet Willem-
sen; Frans Groenendijk; Wim Arendsen (Lengelse weg); Jolanda Heitkamp-Wensink en 
voor Jaap Hunting als jrgt. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en 
Dora Hendriksen-Derksen; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Tiemessen; Jan Zweers en 
Stien Zweers-Hendriksen en voor Heinie Engelbarts;  

 
Wo. 21 nov.: Pancratius: Geen viering. 
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VIER-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
Christus, koning van het heelal. 

 
Za. 24 nov.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Didam. 

Voorgangers: pasto0r J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil; 
Jascintha Hermsen; Annelies Kuiper-Ridder; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek en voor 
Riet Willemsen.   
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Jan Tiemessen en voor Heinie Engelbarts. 

 
Za. 24 nov.: St. Suitbertus: 19.00 uur Communieviering m.m.v. Inter Nos. 
 Voorganger: diaken L. Feijen. Caeciliafeest. 

 
Wo. 28 nov.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT. 
 
Za. 01 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. 
 Reünie jongerenkoor St. Pancratius. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
1e collecte is voor Bisschoppelijke Adventsactie. 
 
De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke Vastenaktie, 
maar dan in de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en financiële steun wordt 
gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk wordt gedaan door mensen in 
de ontwikkelingslanden zelf. Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en 
betrekken er hun doelgroep bij.  
 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Becker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Gerrit  Ger-
ritsen; Leo Haverdil; Joep en Doortje Joling-Menting; Wim v.d. Meij als jrgt.; Fons Meijer; 
Joop Schram b.g.v. zijn verj.; Gerhard Vollenbroek; Riet Willemsen; Frans Groenendijk 
en voor Gerda Kniest;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendrik-
sen-Derksen; pastoor Nollen; Wim Römer; Jan Tiemessen en voor Heinie Engelbarts;  

 

 

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

 
Wo. 05 dec: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
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*(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 

 
 
 

Overleden: 

 
03 juli  Gerrit Vollenbroek   97 jaar 
06 juli  Doortje Keurentjes-Bouwman  90 jaar 
07 juli  Riet Willemsen    75 jaar 
20 aug.  Lambert Kuster    63 jaar 
06 sept. Gerrit Gerritsen    89 jaar 
12 sept. Mientje Ebbing-Arendsen  82 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus. 
 

 
  

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

  



16 
 

 

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 Café ’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: (22 aug. t/m 09 okt.. ) 

 

St. Pancratiuskerk: €  30,55. 

 

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. 01 (van 08 dec. t/m. 26 jan. ‘19) opgeven voor 27 november. 

 

 

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 - meeneem - exemplaar 
 

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 
 

Politicus: iemand die de waarheid zegt als hij zich vergist. 
K. Jonckheere 

 

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

