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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 

Hier kunt u ook de tarieven van alle kerkdiensten  
raadplegen 

 

 
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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Carnaval en vastentijd 
 
Carnaval en vastentijd horen bij elkaar. Van feesten 
naar soberheid en inkeer. De oproep van enkele jaren 
geleden tot ‘onthaasting’ geeft daar een nieuwe di-
mensie aan. 
In 1997 ging het woord ‘vasten’ toch weer wat meer 
leven toen minister Margreeth de Boer de term ‘ont-
haasting’ lanceerde. Dat kwam uit onverwachte hoek. 
Het sloeg enorm aan. In ‘gelovige’ en ‘seculiere’ kring 
was er herkenning, en werd er verwoord waar kenne-
lijk zo’n behoefte aan is. De oproep tot wat meer rust in een samenleving met 
zoveel indrukken, prikkels en media hype werd dankbaar omarmd. Hoe be-
houdt een mens in dat alles zijn ziel? 
Carnaval en vasten: er is een tijd van feesten en soberheid, een tijd van wer-
ken en een tijd van stilte zoeken. Van alleen vasten word je een verzuurd 
mens. Dan wordt vasten presteren. Het gaat erom vrij te worden voor andere 
dingen en voor jezelf. Omgekeerd, alleen maar feesten wordt op den duur 
vermoeiend en kost veel geld. 
Vastentijd: we trekken ons niet terug; het dagelijks leven gaat gewoon door.  
Wanneer iedereen iets kan bedenken om minder te doen. Of het nu op het 
vlak ligt van eten en drinken, van tv kijken, of iets anders dan krijgt de vasten-
tijd weer iets zijn oorspronkelijke betekenis. 

 
 

Aswoensdag, dag van bezinning  
 
Begin van de veertigdagentijd.  
Na een aantal dagen van volop carnavals-
feest, van plezier en overvloed komt de reali-
teit van het alledaagse leven weer aan de 
orde. We gaan op weg naar Pasen en van 
oudsher worden we uitgenodigd om ons in 40 
dagen voor te bereiden op het grootste feest van het jaar. Inkeer en bezinning 
kan ons helpen om de juiste diepe waarden van het Paasfeest te beseffen.  
Als start van die 40 dagen maken we een bijzonder gebaar: een kruisje van 
as op ons voorhoofd. Dit mag het teken zijn van vergankelijkheid van de din-
gen en de mens en van onze verbondenheid met God als bron van Leven.  
In een viering van gebed en lezing, lied en stilte willen we inspiratie op doen 
om die 40 dagen anders te laten zijn dan de gewone tijd door het jaar.  
 
Wij willen als geloofsgemeenschappen van onze H. Gabriëlparochie samen 
een goed begin maken van de veertigdagentijd 2019.   
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U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 1 maart bij deze viering aan 
te sluiten om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk.  
Wij hopen dat velen van u met ons deze bijzondere dag wil vieren.  
 

Het Pastoraal team 
 
 

Veertigdagentijd  
De zondag na Aswoensdag lezen we dat Jezus zich veertig dagen vastend op 
zijn opdracht voorbereidt. Ook wij tellen veertig dagen en bezinnen ons op 
onze levensweg: Waar besteed ik mijn leven aan? Wat is de roeping van onze 
geloofsgemeenschap? De 'vernieuwing van de doopgeloften' in de Paasnacht 
geeft aan dit aspect een liturgische vorm. Het gaat in de Veertigdagen om 
concentratie daarop en vasten kan daaraan dienstbaar zijn.  
Geen religieuze verwennerij  
Wat is de zin van vasten? In Israël was vasten een teken van boete en berouw, 
tegelijk een 'reinigingsritueel' voor de ontmoeting met de Heilige. Voor de 
doopleerlingen in de oude kerk en de latere kluizenaars is vasten vooral een 
middel tot en oefening in concentratie op het éne: groei in de omgang met 
God. In de middeleeuwse kerk wordt het een verdienstelijk werk en dient vas-
ten om het afsterven van het natuurlijk leven te bevorderen. Het lichamelijke 
is een kerker van de ziel. Het lichaam moet niet te veel aandacht krijgen.  
Zij sterven onze dood  
In onze dagen keert een andere oeroude betekenis terug. We komen die bij 
de profeten en Jezus al tegen. Zij fulmineren tegen een vasten dat alleen uit 
is op eigen religieuze verwennerij of uiterlijk vertoon, terwijl uitbuiting en on-
derdrukking, geweld en oorlog voortduren. Vasten is bij hen een teken van 
solidariteit met de arme, de lijdende, de dode. Wanneer 'de zoon van Bathsé-
ba' gaat sterven, vast koning David. Hij vereenzelvigt zich met het kind. Sterft 
dit kind niet zijn dood? Hoevelen sterven er in deze wereld in onze plaats? 
Sterven zij niet ónze dood?  
Verzet  
Vasten kan ook in onze dagen uitgroeien tot een vorm van verzet tegen de 
dodelijke machten van onderdrukking, onrecht en dood. De vraag is daarbij 
niet in de eerste plaats of zo'n protesterend vasten 'effect' heeft. Mensen zeg-
gen er mee dat ze geen hap meer door hun keel kunnen krijgen vanwege het 
onrecht.  
Vasten bepaalt ons ook zelf bij de waarde van het leven en de dingen. Er is 
een andere stijl van leven mogelijk! Hoe gaan we met de schepping om? Op 
weg naar Pasen brengen we zo de dood en opstanding van Jezus in verband 
met het lijden en de bevrijding van héél de schepping. Zo kan vasten zelfs een 
politiek actiemiddel worden: bewuste ongehoorzaamheid aan de dwang in 
onze cultuur van verspilling en consumptie en protest tegen de mensverach-
ting.   
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Met andere woorden:  
Een of andere vorm van vasten bedoelt:  
- concentratie op het ene en de Ene;  
- ruimte maken voor gebed en stilte;  
- verzet tegen de doodscultuur;  
- solidariteit met degenen die altijd moeten vasten;  
- aandacht voor de heelheid van de schepping;  
- hernieuwde bezinning op onze inzet en verantwoor-
delijkheid.  
 
Vasten kan in verschillende vormen: beperking of geen luxe eten, geen vlees 
eten (het lijden van de dieren!), vermindering van energiegebruik, tijd nemen 
voor meditatie en stilte of voor een vrijwillige taak, misschien ook wel een 
vrije dag en treinreis voor een demonstratie...  

Jan de Jongh 
 
 
 

Jammer we hebben de begroting  
niet helemaal gehaald! 
 
Op de eerste plaats hartelijk dank aan allen die hebben 
bijgedragen in 2018. De stand per 1 december 2018 was 
€ 37.700 (93,3%) 
Onze hoop op 1 december 2018 was, dat we het reste-

rende bedrag alsnog zouden ontvangen via de automatische overschrijvingen, 
incasso’s en de te ontvangen toezeggingen, die nog niet voldaan waren. On-
danks meerdere pogingen om het toegezegde bedrag van € 40.400 voor 
100% te innen, is ons dat niet gelukt. 
Het eindbedrag is geworden € 39.945 = 98,9 % van de toezegging. 
 
Per saldo een verschil van € 455 dat niet is ontvangen, ondanks onze herin-
neringsbrieven die we in september en november hebben verzonden. 
 
Verklaring van het verschil. 
1. Niet ontvangen toegezegde bijdragen van 31 parochianen -  € 692,- 
2. Minder ontvangen dan toegezegd door overlijden en vertrek -  € 292,- 
3. Meer ontvangen dan toegezegd 14 parochianen +  € 279,- 
4. Extra eenmalige bijdrage 3 parochianen +  € 250,- 
 
We hopen, dat Kerkbalans 2019 minimaal € 40.000 gaat opbrengen. Dat is 
echt noodzakelijk. Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom. 
 

Budgethouder en werkgroep kerkbalans  
Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap.  
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Dopen in de Gabriëlparochie  
 

De dooplocaties worden tijdens de voorbereiding vast-
gesteld aan de hand van de aanmeldingen. U meldt zich 
dus voor een doopweekend. De doopkerk en de dooptijd 
worden later vastgesteld.  
 

De doopdata hebben we voor 2019 als volgt vastge-
steld:  
  

Doop-weekenden 2019  Voorbereiding (Didam, 20.00 uur)  

16 en 17 maart  19 februari en 26 februari  

27 en 28 april  19 maart en 26 maart   

18 en 19 mei  23 april en 30 april   

15 en 16 juni  14 mei en 21 mei  

6 en 7 juli  18 juni en 25 juni  

21 en 22 september  27 augustus en 3 september  

26 en 27 oktober  17 september en 24 september  

16 en 17 november  1 oktober en 9 oktober  

 

Aanmelden voor het Doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt het 
aanmeldformulier downloaden van de website en dan mailen aan  
dopen@parochiegabriel.nl. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke 
morgen van 9.00 tot 12.30 uur op nummer 0316-221021.  
 

De voorbereiding op het Doopsel vindt steeds plaats in het parochiecen-
trum in Didam  (Raadhuisstraat 1a).  Deze voorbereiding wordt verzorgd 
door de parochiële Doopwerkgroep, in samenspraak met de pastor die zal 
voorgaan in de doopviering.  
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Vastenactie 2019 
 

Schoon water verandert alles 
 
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee 
zetten; we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we 
kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de 
wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze proble-
men: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ont-
wikkelingen en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en 
kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon water 
dicht bij huis. 
 
Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang 
naar de dichtstbijzijnde waterput, naar de rivier of het meer om water te halen. 
Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven. Zo wordt in ontwikkelings-
landen naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd wa-
ter. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kin-
deren ziek thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbed-
den ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 
90 seconden sterft er een kind door vervuild water.  
 
Gebrek aan schoon water dicht bij 
huis veroorzaakt ook andere pro-
blemen. De tijd die vrouwen en kin-
deren besteden aan het halen van 
water, kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, 
leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin. Bovendien 
is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig: ze 
lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans mee-
zeulen. 
Ook in 2019 Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dicht bij 
mensen brengen en werkt zo mee aan het oplossen van waterproblemen in 
gemeenschappen. En daarmee worden levens blijvend veranderd.  
 
Zo gaan ze dit jaar in Niger een waterput slaan en speciale watercomités op-
richten die de nieuwe waterbron gaan beheren. Eén van de taken van het co-
mité is het handhave van de hygiëne rondom de put. Daarnaast zorgen zij 
voor een eerlijke verdeling en voor toegankelijkheid van de watervoorziening.  
Afhankelijk van de lokale situatie, biedt Vastenactie wereldwijd oplossingen 
voor waterproblemen in gemeenschappen. Hierna vindt u voorbeelden van 
mogelijke voorzieningen en de gemiddelde kosten.  
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Op de website van Vastenactie vindt u hierover meer informatie: 
 
Waterfiltersysteem, per persoon € 15,00 
Waterpomp op zonne-energie, per persoon € 15,00 
250 Liter watertank €  30,00 
Watervoorziening per gezin € 35,00 
1000 Liter watertank € 100,00 
Sanitaire voorzieningen voor een school van 100 leerlingen € 2.250,00 
Waterfiltersysteem voor gehele gemeenschap € 10.000,00 
Waterpompsysteem op zonne-energie € 10.000,00 
 
Wilt u de projecten van Vastenactie ook met een financiële bijdrage onder-
steunen, dan kunt u uw gift in het vastenactiezakje in de brievenbus van de 
pastorie doen. Het is ook mogelijk de bijdrage over te maken aan Vastenac-
tie (zie www.vastenactie.nl voor meer informatie). 
Namens de inwoners van Niger danken wij u voor uw bijdrage. 
 
Werkgroep MOV 
Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap  

 
 
 

Verslag van de seniorenmiddag 2019 
 
Op 23 januari was de jaarlijkse seniorenmiddag van Stokkum, ’s-Heerenberg 
en Zeddam in het Bosmanhuus in Lengel. Ondanks de sneeuw was de middag 
goed bezocht. In totaal waren er ongeveer 100 mensen aanwezig. 
Begonnen werd met een Eucharistieviering met als voorganger pastor Ben 
Aarsen en met Henk Welling ( ’s-Heerenberg ) en Albert van Bree ( Zeddam ) 
als acolieten. 
Vorig jaar zong het Pancratiuskoor, dus dit jaar was het Stokkumse koor Inter 
Nos versterkt met Zeddamse zangers aan de beurt. Het koor stond onder lei-
ding van Pia Onstein en de organist was Wim Gerritsen, beiden uit Zeddam. 
De medewerkers van het Bosmanhuus met een aantal vrijwilligers zorgden na 
de dienst voor koffie met wat lekkers en daarna voor drankjes met een keur 
aan hapjes. Laurens Bisselink uit Zeddam zorgde voor een vrolijk intermezzo 
met muziek en zang. 
 
Alles bij elkaar een geslaagde middag en zoals u kunt zien werken de ver-
schillende geloofskernen prima samen. We zien u volgend jaar ( met nog een 
aantal nieuwe mensen ) graag terug. 

  

http://www.vastenactie.nl/
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Concert op het Maarschalkerweerdorgel  
 
van de Sint-Pancratiuskerk, 's-Heerenberg  
 

Zondag 31 maart 2019 van 16.00-17.00 uur.  
 
Voor het zesde achtereenvolgende jaar krijgt u de gelegenheid het prachtige 
Maarschalkerweerdorgel in de Sint-Pancratiuskerk in concertvorm te beluiste-
ren.  
Dit jaar zal muziek klinken 'In Franse sferen', met werken die buitengewoon 
passen bij dit orgel van Maarschalkerweerd. Het thema is: 'Un après-midi mu-
sical à Paris' ('Een muzikale namiddag in Parijs'). In dit programma worden 
werken uit de rijke Franse orgeltraditie uitgevoerd met de hobo als bijgevoegd 
instrument.  
 
De uitvoerende musici zijn de organist Simon Stelling, (stads)organist van Al-
phen aan den Rijn en hoboïst Theo-Hans Kuijvenhoven.  
Met Simon Stelling komt een ras-organist naar 's-Heerenberg; in 2017 voor 
zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur onderscheiden met een presti-
gieuze gouden medaille van de Société académique 'Arts-Sciences-Lettres' 
Parijs.  
 
 
Het programma luidt als volgt: 
 

Charles Koechlin - Le repos de Tityre  
Alexandre Boëly - Toccata    
César Franck - Pièce V                       
Louis J.A. Lefébure-Wély - Boléro de concert    
Alexandre Guilmant - Cantilène Pastorale       
Charles-Marie Widor – Serenade 
Gabriël Fauré - Après un rêve    
Louis Vierne – Impromptu 
Erik Satie - Gymnopédie no 1         
Afgesloten wordt met de beroemde vierde-
lige  
'Suite Gothic' van Léon Boëlmann. 

  
De toegang is ook nu weer vrij, maar ter bestrijding van de kosten wordt na 
afloop om een vrije gift gevraagd. 
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Lourdes 
 
Ook dit jaar wordt er weer  vanuit onze parochie een 6-daagse bedevaart naar 
Lourdes georganiseerd. Deze vindt plaats van 26 september tot en met 1 
oktober 2019. Ook als je minder mobiel bent en gebruik wilt maken van een 
rolstoel, kun je met deze reis mee. Je mag dan je eigen begeleider  meene-
men.  Is die er niet, dan zorgen wij voor begeleiding. De reis staat zoals elk 
jaar in het teken van betekenisvol ontmoeten, saamhorigheid en persoonlijke 
momenten. Wil je het zelf eens meemaken? Meld je dan aan!  
Neem contact op met: 
Didam:  Riet Visser: Tel. 06 53 76 98 40 E-mail: rietvisser@chello.nl 

 Pastor Ben Aarsen: Tel. 06 55 71 84 64 
’s-Heerenberg: Pastoor Jurgen Jansen: Tel. 0314 65 00 28 
Wehl: Gerrit Roemaat: Tel. 0314 68 10 93  
 
 
 

Actie kerkbalans 2019 
 
Op de eerste plaats willen we graag alle vrijwilligers be-
danken  voor hun inzet in de afgelopen periode voor AKTIE 
KERKBALANS 2019 .  
Bijzonder fijn was het, dat spontaan hulp werd geboden 
ook door jongeren, waardoor de benodigde tijd voor de voorbereidende werk-
zaamheden van de Aktie beperkt bleef. Vele handen maken licht werk.!   
Heel hartelijk dank daarvoor allemaal. 
 
De terugontvangen antwoordformulieren zijn verwerkt. Wanneer u het ant-
woordformulier nog niet heeft ingeleverd, dan kan dit vanzelfsprekend ook nu 
nog. Als u de laatste jaren telkens een bijdrage heeft overgemaakt en nu geen 
antwoordformulier heeft teruggestuurd, hebben we aangenomen, dat we ook 
dit jaar mogen rekenen op uw bijdrage. Hierdoor is de totaalstand € 41.200 
aan toezeggingen. 
Het is fijn, dat er meerdere nieuwe deelnemers aan actie Kerkbalans zijn dit 
jaar. Ook hebben vele parochianen  hun toegezegde bijdrage verhoogd dit 
jaar. Het bedrag aan toezeggingen is hierdoor behoorlijk gestegen ten op-
zichte van het jaar 2018.  
Per  10 februari 2019 bedragen de ontvangsten € 10.025. Nog geen deelne-
mer van actie kerkbalans of wilt u uw bijdrage een beetje verhogen? Het kan 
nog hoor het hele jaar door. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe tarieven in de parochie Gabriel.  
De nieuwe tarieven kunt u vinden op de site van de parochie.  
www.parochiegabriel.nl 

Budgethouder en werkgroep kerkbalans 
Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap.  

mailto:rietvisser@chello.nl
http://www.parochiegabriel.nl/
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Kerkberichten van de geloofskern 
Emmaus – Pancratius. 

 

Van zaterdag 23 februari t/m vrijdag 12 april.  
 
 

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 23 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman nms. de buurt; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerrit-
sen; Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; Elze Ker-
sten-Bosch; Else v. Leeuwen-Nuij; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Frans Groenen-
dijk; Regina Knoll-Bennink en voor Michiel Cillessen. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-
Venhoeven; Gré en Jan Snijders-van de Nouland en voor pastoor Nollen.  

 
Wo. 27 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 02 mrt.: Pancratius: 09.30 uur Carnavalsmis   

m.m.v. gelegenheidskoor. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
De levende en overleden leden van carnavalsvereniging d´Olde Waskupen en voor Mia 
Verheij-Meijer;  
 

Aswoensdag 
 
Wo. 06 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  

m.m.v. Pancratiuskoor.  
Voorganger: Em. Deken H. Hendriksen en diaken L. Feijen. *(2). 

 
 

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.  
 

Za. 09 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Jacques 
Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Joep en Doortje  
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Joling-Menting;   Elze Kersten-Bosch; Gerrit Magielsen b.g.v. zijn verj.; Teun Medze 
Gerhard Vollenbroek;  o.o. v. Eekhout-v. Emmerik als jrgt.; Theo Giezenaar; Jascintha 
Hermsen;  Joop Schram als jrgt.; Gerard v. Doorn als jrgt.; Regina Knoll-Bennink; Wim 
Arendsen (Lengelse weg); o.o. Ruikes-Ebbing b.g.v. verj. en voor Theo, Ans en Ingrid.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-
Derksen; pastoor Nollen; Gré en Jan Snijders-van de Nouland; Regien Wissink-Hell; 
Wim Wittenhorst en voor  Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen. 
 
 

Wo. 13 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.  
 
Za. 16 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Martinuskoor Beek/Loer-

beek. 
Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Elze Ker-
sten-Bosch; Gerrit Magielsen als jrgt.; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Regina Knoll-
Bennink; Joep Derksen b.g.v. zijn verj. en voor Jolanda Heitkamp-Wensink.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Gré en Jan Snijders-
van de Nouland en voor Wim Wittenhorst.  
 

Wo. 20 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.  
 
Za. 23 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
1e collecte is voor de Bisschoppelijke Vastenaktie. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman nms. de buurt; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerrit-
sen; Jascintha Hermsen; Elze Kersten-Bosch; Gerda Kniest; Teun Medze; Gerhard Vol-
lenbroek en voor Regina Knoll-Bennink. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Gré en Jan Snijders-
van de Nouland en voor Ingrid Ruikes-Hendriksen. 
 

Wo. 27 mrt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
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VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
Zondag “Laetare”. 

 
Za. 30 mrt.: 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; Hendrik Bosch als jrgt.; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; o.o. 
v. Eekhout-v. Emmerik als jrgt.; Gerrit Gerritsen; Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; 
Elze Kersten-Bosch; Teun Medze; Frans Groenendijk en voor Regina Knoll-Bennink.  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Gré en Jan Snijders-van de Nouland 
en voor pastoor Nollen. 
 

Wo. 03 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. 
 
Za. 06 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Jacques 
Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Theo Giezenaar; Jascintha Herm-
sen; Joep en Doortje Joling-Menting; Elze Kersten-Bosch; Teun Medze; Regina Knoll-
Bennink; Jan Berendsen als jrgt. en voor Wim Arendsen (Lengelse weg). 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Gré en Jan Snijders-van de Nouland 
pastoor Nollen; Regien Wissink-Hell; Wim Wittenhorst en voor Jan Zweers en Stien 
Zweers-Hendriksen.  
 

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

 
Wo. 10 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

 

 

 
Op dinsdag 5 maart is het  

secretariaat, i.v.m. carnaval 
 

gesloten 
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Overleden: 
 
29 dec.  Oswald Heuvel    92 jaar 
04 jan.  Johanna du Plessis-Kaak  92 jaar 
12 jan.  Teun Medze    88 jaar 
19 jan.  Regina Knoll-Bennink   88 jaar 
19 jan.  Ursela Lörx-Kloosterboer  80 jaar 
27 jan.  Annie Gerritsen-Janssen  90 jaar 
30 jan.  Fred Verhoeve    80 jaar 
04 febr.  Felicia Hartogh-Heinze   89 jaar 
 

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus. 
 

 

*(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 

 

  

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 
 
 

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: ( 21 dec. t/m. 12 febr. ) 

 

St. Pancratiuskerk: € 22,30. 

 

Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein. 

 

 

Opgave gebedsintenties: 

 

Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een  

gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit 

vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven. 

 

Voor nr. 04 (van 13 april t/m. 21 juni ) opgeven voor 02 april. 

 

Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt € 9,00 

 
 

  

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) 
  

 

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 
 

Voor wie zijn haven kent, komt elke wind uit de goede 
richting. 

 

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

