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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 NL64 RABO 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


3 
 
 

Een waar woord. 
 
De voorbereidingen op het kerstfeest zijn in volle gang. In de verschillende 
geloofskernen en vast ook bij u thuis. Er ligt bij u waarschijnlijk een stapeltje 
kerstkaarten klaar om verzonden te worden. Maar hoe doet u dat? Zoekt u 
een persoonlijk woord voor ieder die u aanschrijft? Of kiest u een voorgedrukte 
kaart waar alleen nog uw naam onder moet? 
De decembermaand is omgeven met woorden. Met miljoenen kaarten, whats-
appberichten en sms’jes. Met lijstjes en uitnodigingen. Met gedichten en voor-
nemens. Zoveel woorden, dat ze hun betekenis lijken te verliezen. Maar soms 
is er te midden van die woordenbrij ineens één woord dat ons hart raakt. Die 
kaart, dat berichtje bewaren we. 
Bijbelwoorden zijn vaak eenzelfde lot beschoren als gewone mensenwoorden. 
Ze worden niet begrepen, afgedaan als irrelevant, betwist om hun waarheid of 
niet toegelaten, omdat ‘we wel weten waarover ze gaan’. Totdat we in zo’n 
woord van de bijbel ineens ons eigen leven herkennen. Het spreekt ons aan 
in al wat we zijn. 
De evangelist Johannes zegt: ‘zo’n woord komt als een licht uit den hoge.’ Het 
is een waar woord. Wanneer eenvoudige, duizenden keren gehoorde bijbelse 
woorden als van de engel Gabriël: ‘wees niet bang’. Of: ‘Ik ben bij je’ of ‘ik ben 
een vreemdeling, verwelkom mij’ of ‘volg mij’ ineens tot ons persoonlijk gezegd 
worden, voelen we hun kracht: ze zetten ons leven op zijn kop, confronteren, 
dagen uit, geven vertrouwen of helen wat verwond is geraakt. Ze laten niet 
meer los. Anselm Grün, benedictijner monnik en schrijver van vele boeken, 
schrijft dat God voor ieder van ons zo’n persoonlijk woord heeft. 
De proloog van Johannes die we op kerstmorgen lezen, verwoordt het diepste 
geheim van het woord van God: het wil vlees en bloed worden. Het woord uit 
den hoge wil niet ver weg blijven maar worden gedaan in het leven van elk 
mens. Ook vandaag wil het tastbaar, zichtbaar, hoorbaar en invoelbaar wor-
den in elk van ons. Iemand schreef: 
 
 

Het Woord, 
net geboren,  
en steeds weer, 
gaat de wereld door. 
Heden is u een kind geboren, 
heden is u een woord geboren, 
om te horen, 
om te doen 
om te leven. . . . 
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God begint ieder jaar opnieuw met het spreken van een woord in de hoop dat 
het ook nu weer daad wordt en antwoord krijgt in en tussen mensen. 
Ook onze woorden kunnen goddelijk leven in zich dragen. Dat deze kersttijd 
ons mag brengen bij ware, zinvolle, aansprekende woorden die we ook waar 
maken. 
 
Het pastoraal team wenst u van harte een zalig kerstfeest toe 
 
 

Dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers 
 
Door ziekte en een operatie is er op het moment gebrek aan vrijwilligers die 
onze kerk kunnen schoonmaken. 
Wilt u onze schoonmakers komen helpen? 
Ongeveer eens per 2 maanden maakt een wisselend groepje ( m/v )  de ban-
ken en de paden schoon. Is dit iets voor u? Meldt u dan aan, alleen, als echt-
paar of als vrienden/vriendinnengroepje, bij het secretariaat. Daar wijst men u 
dan verder voor nadere inlichtingen. 
 
 
 

Nog meer vrijwilligers 
 
Zoals u misschien gemerkt hebt zijn er de laatste tijd verschillende nieuwe 
vrijwilligers in onze kerk bezig. Wilt u ook iets doen, voor of achter de scher-
men? Bv. als koster, lector, bij het koffiezetten, helpen bij de kerstversiering, 
zingen in het koor? Aanmelden en inlichtingen bij het secretariaat. 
 
 

Kerktaxi 
 
In de Gabriël van november stond een oproep voor mensen die gebruik wilden 
maken van een kerktaxi. 
Bij de Pancratius hebben wij dat altijd onderling opgelost. 
Mensen die regelmatig met de auto naar de kerk komen, kunnen dat aangeven 
bij het secretariaat. 
Mensen die niet (meer) zelf naar de kerk kunnen komen kunnen dat ook mel-
den bij het secretariaat. 
Dan kunnen we daar kijken of we rijders en mensen die opgehaald willen wor-
den met elkaar in contact kunnen brengen. 
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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  
 
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 
 
 
 
 

Kerstconcert Oost Nederlands Kamerkoor  
 
Datum:  Zondag 23 december 
Plaats:  St. Pancratiuskerk, ’s-Heerenberg 
Aanvang: 15:00 uur 
 
Het Oost Nederlands Kamerkoor, dat dit jaar al 25 jaar onder de inspirerende 
leiding staat van dirigent Rob Vermeulen, zal op zondag 23 december een 
prachtig en sfeervol kerstconcert uitvoeren. Er worden stukken ten gehore 
gebracht van onder andere Jan Szopinski, Ton de Leeuw, Herbert Howells 
en Arvo Pärt. 
 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de kerk (€ 15,00) en in de voorverkoop 
(€12,50). Zie ook www.oostnederlandskamerkoor.nl 
  

http://www.oostnederlandskamerkoor.nl/
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Kerst 
 
Het zijn voor Akkie - ook figuurlijk - donkere dagen voor kerst. Ze hikt tegen 
de komende feestdagen aan, weet niet waar ze het zoeken moet nu haar man 
er niet meer is. Sinds Teun afgelopen voorjaar stierf, is het voortdurend herfst 
in haar hart. Niet vreemd. Ze waren meer dan veertig jaar onafscheidelijk, de 
leegte is juist daarom onbeschrijflijk groot. 
 
Ieder jaar zaten ze met kerst met hun (klein)kinderen in de kerk. Het evangelie 
was voor beiden erg belangrijk, maar het ging Teun ook altijd om die andere 
boodschap: geef elkaar licht. Hoogtepunt was het verhaal dat opa met kerst 
als de schemer inviel uit zijn mouw schudde. Saamhorigheid stond bij hem 
centraal. In de loop van het jaar had hij, een rasechte verteller, waargebeurde 
verhalen in zijn hoofd verzameld, over hun buurmeisje dat was aangereden, 
dolblij was met zijn poppetjes van houtsnijwerk. Over de tent die door een 
windhoos de lucht inging, de verbondenheid met medecampinggasten. Hij 
husselde al zijn ervaringen door elkaar, maakte er een prachtverhaal van, daar 
rond de kerstboom. Hun buurmeisje sliep in zijn fantasie opeens in de tent. De 
wind had haar beenbreuken in een ruk meegenomen. 
 
De dagen voor de feestdagen zijn misschien nog wel erger. Het samen voor-
bereidingen treffen mist ze zeer. Ze houdt haar gordijnen het liefst dicht. Mom-
pelt in zichzelf: ga dit jaar maar niet naar het kinderkerstfeest.  
Plots kinderstemmen in de bijkeuken. Kleinkinderen die - hand in hand kame-
raden -  huppelend binnenkomen. Laarsjes uit. Wanten op tafel. En dan twee 
paar armpjes om haar heen. ‘Oma Akkie, het is tijd om naar het kinderkerst-
feest te gaan, ik mag herder spelen,’ zegt Ruben niet zonder trots. ‘En ik en-
gel,’ hakkelt Joram, de jongste. Hij trekt aan haar arm: ‘Oma, kom, mee.’ 
Haar oog valt op een foto van Teun, hij kijkt alsof hij zegt: toe maar, ga maar. 
Na lang aarzelen zoekt ze haar muts op. Ze gaan de natte sneeuw in.  
 
Had Teun het maar gezien, die kinderkopjes, stil luisterend naar het kerstver-
haal van de juf. 
Daarna in de pastorietuin onder de notenboom het kerstspel. Levende scha-
pen. En o kijk, daar het kleinkind van haar vriendin, in de hoofdrol van kind in 
de kribbe. 
Wat mist ze haar man toch, even dat kneepje in haar arm, weten dat hij het-
zelfde voelt als zij. 
Na afloop springt Joram op haar schoot. ‘Oma Akkie?’ ‘Jaaaaah.’ Hij kijkt naar 
de sterren, het is pikkedonker. Maar ze ziet desondanks dat hij de lichtende 
ogen van Teun heeft. ‘Denkt u dat opa ons kan zien?’ ’Wat denk jij? ’ Joram 
knikt heftig. Legt zijn vinger tegen zijn mond. ‘Sssst.’ Fluistert in haar oor:‘Opa 
Teun kijkt vanuit de hemel en vindt het hartstikke goed dat u hier bent.’ 
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Akkie slikt en loopt met gemengde gevoelens naar huis. Ze stapt in bed en 
praat ook deze avond tegen Teun. Niemand weet van deze gewoonte.  
‘Teun, het kerstspel was bijzonder, voel me nu brak, het is allemaal nog te 
vers, maar ik zal zorgen dat ik volgend jaar met Kerstmis genoeg verhalen heb 
verzameld om aan onze (klein)kinderen te vertellen. Verhalen van verbonden-
heid. Licht. Zo zul jij altijd bij ons zijn. Ook en misschien wel juist met kerst.’ 
 
Christine van Reeuwijk 
 
 
 

Driekoningenviering in Wehl 
 
Op zondag 6 januari 2018 om 10.00 uur is er weer 
een gezamenlijk Gabrëlmoment gepland in  
de St.-Martinuskerk te Wehl.   
 
De parochie H.Gabriël nodigt niet alleen alle parochianen uit om deze vie-
ring, in het teken van Driekoningen, bij te wonen, ook zullen diverse instan-
ties, verenigingen, etc. die actief zijn binnen de 11 geloofsgemeenschappen 
een uitnodiging ontvangen. Door het jaar heen zijn er regelmatig contacten 
tussen de geloofsgemeenschap en deze organisaties. Aan het begin van het 
nieuwe jaar willen wij als parochie Gabriël het initiatief nemen deze mensen, 
mede namens de geloofsgemeenschappen, uit te nodigen om samen te vie-
ren en het nieuwe jaar in te luiden.  
 
We hopen dat bij deze Driekoningenviering alle geloofsgemeenschappen 
weer ruim vertegenwoordigd zijn en we gezamenlijk het nieuwe jaar 2019 op 
een mooie en inspirerende wijze kunnen starten. De Eucharistieviering wordt 
voorgegaan door het gehele pastorale team.  
 
Na de viering wordt u uitgenodigd in zaal Reuring (voorheen Otters) aan het 
Kerkplein in Wehl om in een passende sfeer elkaar te ontmoeten en onder het 
genot van een kop koffie en een drankje elkaar nieuwjaar te wensen. We be-
sluiten dit gezellig samen zijn rond 13.00 uur.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer te komen, schroom 
u dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van uw eigen geloofs-
gemeenschap, zij zullen u graag helpen om deze mooie viering bij te kunnen 
wonen. Tot 6 januari!  
 
Werkgroep Hemelvaart- en Driekoningenviering: 
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Bezorgdheid om het niet halen  
van het begrote bedrag. 
 
 
 
 

Hier zijn we dan voor de laatste keer in 2018 
met onze thermometer. 
Op de eerste plaats dank aan allen die hun 
bijdrage dit jaar inmiddels hebben overge-
maakt.  
Per 1 december 2018 zijn de cijfers voor onze 
thermometer: 
Totaal toegezegd: € 40.400 
Hiervan ontvangen: € 37.700  (93.3%) 
 
Wij hopen van harte, dat zij die hun jaarlijkse 
bijdrage niet hebben overgemaakt , dit alsnog 
binnenkort gaan doen.  
Via automatische overschrijvingen en incasso’s wordt in de maand december 
nog ontvangen. € 1920. Dit brengt de stand per 31 december € 39.620 ( 98%) 
Het resterende bedrag van € 780 hopen we nog te ontvangen van de parochi-
anen 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. 
 
In de periode van 19 januari tot en met 26 Januari 2019 houden we weer onze 
jaarlijkse Kerkbalans, en zullen er weer vele vrijwilligers van onze geloofskern 
Emmaus-Pancratius hiervoor onderweg zijn. Wij willen deze actie ten zeerste 
bij u aanbevelen,  zodat we o.a.  onze mooie Pancratius kerk  in stand kunnen 
houden.  
 
Rest ons nog u allen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2019 toe te 
wensen 
 
Werkgroep Kerkbalans Emmaus-St Pancratius 
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Jubilarissen St. Pancratiuskoor. 
 

In het weekend van 17-18 november heeft het St. 
Pancratiuskoor zijn jaarlijkse 
St. Caeciliafeest gevierd. Na eerst de zaterdag-
avondviering hebben verzorgd werden er aan het 
einde van de viering door Pastor Ben Aarsen twee 
koorleden bedankt voor hun 25 jarige trouwe dien-
sten aan de katholieke kerkmuziek en de vele H. 
Missen en rouw-en trouwdiensten die zij mede hebben verzorgd.  
Op zondag 18 november werd het St. Caeciliafeest voortgezet met een gezel-
lig samenzijn en werden de jubilarissen Wilhelmien Velthausz en Ans Blom 
nog eens extra in het zonnetje gezet. 
 
Dames, van harte gefeliciteerd en nog vele mooie zangjaren toegewenst. 
 
 
 
 
 
 
Evenals voorgaande jaren wil de Voedselbank Montferland in de dagen voor 
Kerstmis aan de bewoners van de gemeente Montferland de gelegenheid bie-
den om kerstpakketten en andere voedselgaven ter beschikking te stellen aan 
de cliënten van de voedselbank. Dat willen we opnieuw doen door een inza-
meling te houden in het kerkportaal van de St. Pancratiuskerk 
 

op vrijdag 21 december van 17.00 – 18.00 uur 
 
Vrijwilligers van de voedselbank zullen dan aanwezig zijn om de gaven in ont-
vangst te nemen. Onze voorkeur gaar uit van houdbare voedselproducten. 
 

Hartelijk dank namens, 
Stichting Voedselbank Montferland 

 
E: voedselbankmontferland@gmail.com 
W: www.voedselbankmontferland.nl  

 
 
  

mailto:voedselbankmontferland@gmail.com
http://www.voedselbankmontferland.nl/
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Ontmoetingsmiddag voor alle 70 plussers van  
de geloofsgemeenschap Emmaus - Pancratius  
 
Op woensdag 23 januari 2019 zal om 14.15 uur in het Bosmanhuus in Len-
gel een ontmoetingsmiddag gehouden worden voor alle 70 plus parochianen 
van de Emmaus-Pancratius-, Suitbertus- en Oswaldus- geloofsgemeenschap-
pen. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deze middag bij te wonen. 
Het spreekt vanzelf dat ook uw partner of begeleider daarbij van harte welkom 
is. 
We beginnen met een viering. We hopen dat deze bijeenkomst bezinnend 
maar vooral ook gezellig zal zijn. Na de viering wordt u in de gelegenheid ge-
steld om, onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers en een 
drankje en een hapje, met elkaar een praatje te maken. Ook zullen enkele 
leden van de pastoraal team aanwezig zijn.  
Het samenzijn zal om ongeveer 17.00 uur afgesloten worden. Koffie, thee en 
2 drankjes zullen u aangeboden worden. Verdere drankjes zijn voor eigen re-
kening. 
Onder dit bericht vindt u een aanmeldingsformulier. Wilt u de strook afknippen 
en ingevuld inleveren in de brievenbus bij het parochiesecretariaat. Bij het 
Bosmanhuus is voldoende gelegenheid om te parkeren. 
 
Mocht u problemen hebben met vervoer naar de ontmoetingsmiddag, laat het 
ons weten, zodat we daarvoor een oplossing kunnen zoeken. 
 
Geloofsgemeenschap Emmaus –Pancratius   
telefoonnummer secretariaat  0314-661224 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ANTWOORDSTROOK (graag inleveren vóór 16 januari 2019) 
  
Mevr. /Dhr....................................................................................................... 
  
Adres.............................................................................................................. 
  
Plaats.............................................................................................................. 
 
tel. nr.............................................................................................................. 
  

Ο komt naar ontmoetingsmiddag in het Bosmanhuus met ....persoon/personen 

  

Ο heeft nog plaats over in de auto 

 

Ο ik heb geen vervoer, wilt u contact met me opnemen  
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Van zaterdag 08 december t/m vrijdag 11 januari 2019.  
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT.  
Hoogfeest: onbevlekte ontvangenis van Maria. 

 
Za. 08 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering 

 m.m.v. Pancratiuskoor. 
Voorgangers: pastoor J. Jansen en diaken Th. Reuling. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en 
voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Theo Giezenaar; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; Elze 
Kersten-Bosch; Else v. Leeuwen-Nuij; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek, Riet Willem-
sen; Johanna Kuhlmann-Kracht als jrgt. en voor  Cilly Ebbing-Lövering;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en 
Dora Hendriksen-Derksen; pastoor Nollen; Jan Tiemessen en voor Willy Verheij-Over-
beek;  

 
Wo. 12 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT.  
 
Za. 15 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  

m.m.v. Pancratiuskoor. 
Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en 
voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Leo Haverdil; Elze Kersten-Bosch; Else v. Leeuwen-
Nuij; Fons Meijer; Gerhard Vollenbroek; Riet Willemsen; Piet v.d. Gun als jrgt. en voor 
Cilly Ebbing-Lövering;  
 
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; Regien Wissink-Hell en voor 
Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen;  
 

Wo. 19 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT.  
 

Za. 22 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  
m.m.v. Gemengd koor Beek. 
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; 
Elze Kersten-Bosch; Diny Koops; Else v. Leeuwen-Nuij; Fons Meijer en voor Gerhard 
Vollenbroek;   
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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; pastoor Nollen en voor Jan Tiemessen;  
 

KERSTMIS. 
 

Kerstavond: 
Ma. 24 dec.: Pancratius: 17.00 uur Woord- en Gebedsviering / Kinderviering.  

Voorganger: pastoor J. Jansen *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie. 
 

Kinderen kunnen een tekening meebrengen 
om bij het Kindje Jezus in de stal te leggen. 

 
Ma. 24 dec.: Pancratius: 21.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratius koor. 

Voorgangers: pastoor J. Jansen en diaken Th. Reuling *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Daan Blom; Leo Haverdil; Joep en Doortje Joling-Menting; Elze Kersten-Bosch; Hein 
van Leeuwen en  Else v. Leeuwen-Nuij; Marie Magielsen als jrgt.;  Hein Esman b.g.v. 
zijn verj.; Dinie Buiting-v. Dalen; Gerda Kniest; Mia Verheij-Meijer; Jascintha en Wim 
Hermsen; o.o. Hermsen; o.o. Goossen; o.o. v.d. Lugt-Polman en zn. Tonnie; Bep 
v.d.Heiden-Pörtzgen en voor o.o. Wensing-Spekking. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Wim Römer; Jan Tiemessen en voor  Arnoldus Menting en 
Theodora Menting-Meijer als jrgt.;   
 

Eerste Kerstdag: 
Di 25 dec. Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pan-

cratiuskoor. 
Voorgangers: Em.deken H. Hendriksen en diaken L. Feijen. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie 
en voor: 
Wim Bosman; o.o. v. Eekhout-v. Emmerik; Gerrit Gerritsen; 
Bertus Giezenaar; Gerhard Vollenbroek; Hein Verbücheln en 
Annie Verbücheln-Grol; Michiel Cillessen; Edwin Schütters; Jo-
hanna Kuhlmann-Kracht; Jaap Hunting; Joop en Greet Snel en 
zn. Berno; Marja Visser-Meijboom; Joop Wijnands; o.fam. Wij-
nands-Moorman; o.o. Berendsen-Notten; Riet Heijltjes-Bosch en zn. Edwin; o.fam. Heijl-
tjes; o.fam. Bosch; Wim Hondtong; o.o. v. Halteren-Buiting; Piet v.d. Gun; Cilly Ebbing-
Lövering; Wim Arendsen (Lengelse weg); Jolanda Heitkamp-Wensink en voor o.o. Wen-
sink-Wennekes. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Henk Harmsen; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nel-
lie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Willy Verheij-Overbeek; Regien Wissink-Hell 
en voor Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen;   
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Tweede Kerstdag:  

Wo. 26 dec.: Geen viering. 
 

FEEST: H. FAMILIE JEZUS, MARIA EN JOZEF. 
 
Za. 29 dec.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Gerrit Gerritsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Elze Kersten-Bosch; 
Else v. Leeuwen-Nuij; Gerhard Vollenbroek; Frans Groenendijk en voor Cilly Ebbing-
Lövering. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendriksen-Derksen; 
Bertus en Jan Menting; pastoor Nollen en voor Jan Tiemessen;   

 

 Oudjaar. 
Ma. 31 dec.: Pancratius: 19.00 uur Woord- en gebedsviering 

m.m.v. Pancratiuskoor. 
Voorganger: past. werker G. v.d. Ploeg. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze paro-
chie en voor: 
Wim Arendsen (Lengelse weg). 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:  
Wim Römer; Jan Tiemessen;  

 

Nieuwjaar: 2019 
Di. 01 jan.: Geen viering. 
 
Wo. 02 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

OPENBARING DES HEREN. 
Drie Koningen. 

 
Za. 05 jan.: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 06 jan.: H. Martinuskerk in Wehl: 10.00 uur  Drie Koningenviering. 

Voorgangers: het pastoraal team. 
 
Wo. 09 jan.: 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: 

 
10 okt  Bea Krachten-Wensing   76 jaar 
29 okt.  Else van Leeuwen-Nuij   90 jaar 
04 nov.  Elze Kersten-Bosch   91 jaar 
12 nov.  Cilly Ebbing-Lövering   88 jaar 
13 nov.  Femy Rutten-Gerritsma   95 jaar 
18 nov.  Jun Speet    89 jaar 
21 nov.  Jacques Doeleman   81 jaar 
 
 

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus. 
 
 
 
 

Sluiting secretariaat: 
 

Het secretariaat is gesloten op: 
donderdag 27 december 2018 
 en donderdag 3 januari 2019. 

 
Wij wensen u een zalig Kerstfeest toe en voor 2019 alle goeds. 

Medewerkers secretariaat Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap 
 
 
  

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 
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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 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: (10 okt. t/m. 27 nov. ) 

 

St. Pancratiuskerk: € 15,20 

 

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. 02 (van 12 jan. t/m. 15 febr. ) opgeven voor 20 dec. 

 

 

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 
 

Ik zou willen dat we iets van de geest van Kerstmis in potten  
konden doen en elke maand zo’n pot konden openen. 

Harlan Miller 
 

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

