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Geloofskern Emmaus – Pancratius
St. Pancratiuskerk
Hofstraat 2,
7041 AD ‘s-Heerenberg

Bankrelatie St. Pancratius:

t.n.v. Parochie 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:
E mailadres:
Website:

dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.

Website parochie

www.parochiegabriel.nl

emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
www.pancratiusgeloofsgemeenschap.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).
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Pasen
Met Aswoensdag beginnen we de vastentijd (40 dagen vóór
Pasen).
Deze tijd heeft tot doel om zich goed geestelijk voor te bereiden op Pasen. Dat een christen weer zal ervaren wie Jezus Christus en de wereldverlosser zijn; wat Hij heeft gedaan voor de armen, zwakken en gebrekkigen dezer wereld. Die lange periode vóór Pasen is bedoeld om zich te
reinigen, zuiveren van binnen en buiten; wat de mens bijgekomen is en niet nodig heeft om te groeien in geest naar
God en naar de medemens.
Alle vormen van ontzegging, onthouding, zullen ons helpen
ons te bezinnen over onszelf om een betere relatie op te bouwen met God en de
medemens.
Jezus zegt duidelijk in het evangelie op Aswoensdag hoe je je kunt voorbereiden
op het hoogfeest van Pasen. Hij vertelt over drie sleutel - woorden: gebed, vasten
(boete) en aalmoes. Deze drie zullen leiden tot uitbreiding van onze persoonlijke
initiatieven. Alleen de vraag is: of ik het wil doen. Palmzondag en de Goede Week
en in het bijzonder de laatste drie dagen vóór Pasen: Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag leiden ons direct in het mysterie (geheim) van die dagen
en Pasen. Als christen ben je niet in staat het feest van Pasen een beetje te begrijpen en te beleven als je niet weet wat er is gebeurd op die voorafgaande dagen. Pasen is nooit zonder die dagen daarvóór, dus niet zonder Goede Vrijdag,
waarop Jezus is gestorven aan het kruis. Pasen is de Verrijzenis uit de doden. Hij
is verrezen, omdat Hij was gestorven, gedood, genageld aan het kruis en in het
graf gelegd. Wij vieren met Pasen Zijn overwinning op de dood, zonden, duivel,
alle slechte krachten. Dan kunnen wij ook onze overwinning vieren op datzelfde
in Jezus Christus; mèt, in en dóór Hem.
Beste parochianen, als je nooit die dagen en vieringen in de kerk hebt beleefd,
bent je nu zeker hiervoor uitgenodigd, om Jezus’ weg te volgen ook in de meest
moeilijke periode van Zijn leven.
Probeer jezelf daarin te vinden. Jouw vreugde, successen, maar ook lijden, verdriet, verlies van ’n dierbare. Mèt Jezus verlost te worden en Pasen te vieren met
onze Verlosser Jezus Christus.
Maak tijd voor deze vieringen, want ooit moet je ook die weg gaan of ben je die
al gegaan.
Vrolijke, gezegende Paasdagen !
Tot samen vieren in de kerk.
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De Goede Week
Kort
Tijdens het Paasfeest viert de Kerk dat Jezus Christus door zijn lijden, sterven
en verrijzen, ons van onze zonden heeft bevrijd. Het feest in ruime zin begint
op Palmzondag en eindigt met Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten Paastriduüm.
In de aanloop naar Pasen neemt de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in. De Goede Week telt de zeven dagen van Palmzondag tot en
met Stille Zaterdag. Deze week, tegenwoordig ook wel Stille Week genaamd,
werd door de christengemeenschap al vanaf de vierde eeuw als bijzonder onderscheiden. In de Griekse en Latijnse kerktaal is doorgaans sprake van Heilige of Grote Week. Als het Paasfeest ruim wordt opgevat, omvat het de Goede
Week, de Paaswake en het eigenlijke Pasen. De Goede Week staat geheel in
het teken van het lijden en sterven van Jezus Christus. De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake. Die wake vormt de overgang naar de blijde viering
van de verrijzenis: het eigenlijke Pasen. De Paastijd is dan begonnen, een tijd
die na vijftig dagen zal uitmonden in Pinksteren.
De laatste zondag in de Veertigdagentijd is tevens de eerste dag van de
Goede Week: Palmzondag, ook wel Passiezondag of
Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van
Jezus Christus in Jeruzalem. Herdacht wordt dat Jezus,
gezeten op een jonge ezel, zegevierend werd onthaald
door een jubelende menigte. De mensen bedekten de
weg voor Jezus met hun mantels en met takken van
palmbomen.
Op Witte Donderdag staat de instelling van de Eucharistie centraal. Jezus
brak aan de vooravond van zijn sterven en lijden tijdens zijn Laatste Avondmaal het brood en gaf het aan de leerlingen met de woorden 'Neem en eet, dit
is mijn lichaam'. Ook gaf hij hun de wijnbeker met de woorden 'Drink er allen
uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving
van zonden' (Matt. 26, 26-28). Jezus stelde op Witte Donderdag niet alleen de
Eucharistie in.
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Hij gaf tijdens het Laatste Avondmaal zijn leerlingen ook opdracht, de maaltijd
op dezelfde wijze te blijven herhalen tot zijn wederkomst, om hem te gedenken. Door dit zogeheten 'herhalings-gebod' heeft Jezus het Priesterschap ingesteld. Bij de Avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Driedaagse Paasfeest oftewel Paastriduüm, waarin lijden, dood en verrijzenis van
Christus worden herdacht. Het hart van het Driedaagse Paasfeest wordt gevormd door de Paaswake . Het triduüm wordt besloten met de Vespers van
Paaszondag. Als het Paasfeest eng wordt opgevat, bestaat het enkel uit het
Paastriduüm.
Goede Vrijdag is de dag waarop christenen het lijden en de Kruisdood van
Christus intensief herdenken. Het woord 'Goede' wijst er op dat de Kruisdood
heilzaam is geweest omdat op het lijden en sterven de verrijzenis is gevolgd.
Jezus' dood is, net als het offer van het Joodse paaslam, dat ook op vrijdag
werd geslacht, synoniem met bevrijding van dood en verderf. Door zijn leven
te geven heeft Jezus ons van onze Zonden verlost.
Paaszaterdag: ook wel Stille Zaterdag genoemd, is een dag van bezinning
waarop wordt teruggekeken op Christus' lijden en sterven. In aanloop naar
Pasen groeit het besef dat Jezus, die is 'nedergedaald ter helle', werkelijk gestorven is, maar tevens door zijn dood Duivel en dood voor eens en voor altijd
heeft overwonnen. Paaszaterdag mondt uit in de Paaswake. De Paaswake is
de viering waarin lijden, dood en verrijzenis samenkomen. Het is het brandpunt van het Paasfeest en één van de oudste onderdelen ervan. De Paaswake
vormt de overgang van de lijdensweek naar de vreugde van de Paastijd.
Tijdens de Paaswake worden de gelovigen in donkere nacht ingeleid in het
feest van de verrijzenis. Het licht dat de verrezen Jezus opnieuw in de wereld
brengt wordt verbeeld door de plechtige intocht van de Paaskaars in de duistere kerk; Pasen vangt aan.
Paaszondag: is het vreugdevolle begin van de Paastijd en staat volledig in
het teken van de Verrijzenis, de hoogste waarheid van
het christelijk geloof. De Kerk viert dat de verrijzenis van
Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle
gelovigen, "van nu af door de rechtvaardiging van onze
ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam".

Nog iets over het palmtakje………..
In het begin van de vijfde eeuw, zo rond 415, bezocht de
Spaanse kloosterzuster Egeria de heilige plaatsen in Palestina en deed daar
verslag van. Zo schrijft zij hoe in Jeruzalem op de zondag vóór Pasen de gelovigen samen kwamen op de Olijfberg, waar dan in een dienst het evangelie
van Jezus’ intocht in Jeruzalem werd gelezen.
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Daarop trok de bisschop, zoals eens de Heer zelf, voorafgegaan door de menigte de stad in. Gezongen werd: ”Gezegend Hij die komt in de naam des
Heren.” De kinderen droegen takken van palmen of olijfbomen.
Wanneer Marcus in zijn evangelie over de intocht in Jeruzalem vertelt, schrijft
hij: ”Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met
twijgen die ze op het veld gesneden hadden.” En Mattheüs heeft het over takken die van de bomen gesneden werden.
In de hedendaagse liturgie gaat aan de palmprocessie, zoals we die zijn gaan
noemen, de wijding van de takken vooraf. In het verleden waren dat lang niet
altijd takken of twijgen, maar vaak ook bloemen. Het gaat immers om de huldiging van Christus als koning. Het is daarom ook dat onze palmtakjes takjes
zijn van de buxus: altijd groen en daarmee teken van leven

Pinksteren 9-10 juni
Als groots slot van het Paasfeest vieren we op de
vijftigste dag de voltooiing.
De leerlingen en de vrouwen zijn bij elkaar in een
huis in Jeruzalem. Ze zoeken de warmte van gezelschap, van verbondenheid. Ze zoeken de steun
en de kracht die van het samen zijn uitgaat en voelen zich veilig en geborgen.
In die geborgenheid, in die gemeenschap kan en
mag het gebeuren. Het enthousiasme over de
nieuwe, blijde Boodschap van Jezus mag gehoord worden, kan niet langer
opgesloten blijven in de potdichte ruimte.
Door dichte deuren heen kwam Jezus na zijn verrijzenis en nu worden als
door een hevige wind de ramen en deuren opgemaakt en kan het enthousiasme de vrije loop krijgen,
Die belofte door Jezus gedaan wordt werkelijkheid en zie het wonder gebeurt.
Iedereen hoort de Boodschap in zijn eigen taal en wordt aangestoken, aangevuurd om in beweging te komen en zich aan te sluiten bij de leerlingen om de
Boodschap van Leven met een hoofdletter handen en voeten te geven.
In deze tijd is het hard nodig onze stem te laten horen en ons hart te laten
spreken. Want al staat onze kerk (ons kerkgebouw) zichtbaar midden in onze
dorpen of steden, alleen stenen zijn niet genoeg. Hoe stamelend en stotterend
ook, hoe groot soms de verdeeldheid onder volgelingen van Jezus ook aan
het licht komt, we zullen open moeten gaan voor de helper, door Jezus beloofd, om anderen deelgenoot te laten zijn van de BLIJDE Boodschap. We
moeten weer moed en lef krijgen om onze mond open te doen en te spreken
over Gods aanwezigheid in ons leven in onze wereld. We zullen de handen
uit de mouwen moeten steken om geloofwaardig te zijn en te blijven en zo een
missionaire kerk te zijn en te blijven.
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Nationale Dodenherdenking
Datum: zaterdag 4 mei 2019
Jaarlijks op 4 mei worden in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking.
Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940-1945) gevierd.
Om 20:00 uur wordt door het hele land twee minuten
stilte in acht genomen. Bus, tram en trein staan stil. Het Nationaal Comité 4
en 5 mei organiseert diverse activiteiten.
Tegenwoordig worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere militaire
conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands-Indië) en vredesoperaties
(zoals in Libanon, Bosnië of Afghanistan) herdacht. De Nederlandse militairen
die tussen 1945 en 1962 in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea omkwamen,
worden echter speciaal herdacht op de eerste zaterdag van september tijdens
de Nationale Herdenking bij het Indië-monument in Roermond.

Bevrijdingsdag
Datum: 5 mei 2019

Moederdag 12 mei
Vaderdag 16 juni
Het zijn tekens
van gezinsverband
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Kerkberichten van de geloofskern
Emmaus – Pancratius.
Van zaterdag 13 april t/m vrijdag 21 juni.
DE GOEDE WEEK

PALMZONDAG
VAN HET LIJDEN VAN DE HEER.
Za. 13 april: 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; Jacques Doeleman nms. de buurt; Martha Jansen-Liske; Regina KnollBennink; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Joep Derksen als jrgt.; Jolanda HeitkampWensink en voor o.o. Wensink-Wennekes;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Gré en Jan Snijdersvan de Nouland en voor Wim Römer;
Wo. 17 april: Geen viering.

WITTE DONDERDAG.
Do. 18 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorgangers: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
Diets Berendsen-Notten b.g.v. haar verj.;

GOEDE VRIJDAG.
VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER.
Vr.

19 april: Pancratius: 19.00 uur Avondplechtigheden m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger: diaken Th. Reuling. *(2).

PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG.
Za. 20 april: Pancratius: 21.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorgangers: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
Wim Bosman; Michiel Cillessen; Jacques Doeleman; Martha Jansen-Liske; Regina
Knoll-Bennink; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Frans Groenendijk; Dinie Buiting-v.
Dalen; Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht; Joop en Greet Snel en zoon Berno en
voor o.fam. Nijhof-Venes.
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Gré en Jan Snijders-van de Nouland;

PAASZONDAG
VERRIJZENIS VAN DE HEER.
Zo. 21 april: Pancratius: 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Latijns-Gregoriaans koor.
Voorgangers: Em. Deken H. Hendriksen en diaken G. Hendriksen. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
o.o. v. Eekhout-v. Emmerik; Jacintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Mia
Verheij-Meijer; Riet Heijltjes-Bosch en zoon Edwin; o. fam. Heijltjes; Wim Arendsen
(Lengelse weg); o. fam. Bosch en voor o.o. Berendsen-Notten;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor
Nollen; Willy Verheij-Overbeek en voor Wim Wittenhorst;
Wo. 24 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN.
Za. 27 april: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Latijns-Gregoriaans koor.
Voorgangers: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
Wim Bosman; Jacques Doeleman; Martha Jansen-Liske; Regina Knoll-Bennink; Teun
Medze; Gerhard Vollenbroek; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen en voor Chris Ebbing als jrgt.;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen en voor Wim Römer;
Wo. 01 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

DERDE ZONDAG VAN PASEN.
Za. 04 mei: Pancratius: 19.00 uur Dodenherdenking met stille tocht naar het monument.
Wo. 08 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

VIERDE ZONDAG VAN PASEN.
Za. 11 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2).
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Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
o.o. Bekker-Zweers; o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Josephine
Bosch-Gertz als jrgt.; Jacques Doeleman nms. de buurt; Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; Theo Giezenaar; o.fam. Menting-Polman; Jacintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Regina Knoll-Bennink; Wim v.d. Meij b.g.v. zijn verj.; Teun Medze;
Gerhard Vollenbroek; Hein v. Leeuwen b.g.v. zijn verj. en Else v. Leeuwen-Nuij b.g.v.
haar verj.;Riet Heijltjes-Bosch b.g.v. haar verj. en zoon Edwin; Annie Angenent b.g.v.
haar verj.; o.o. Esman-Daals b.g.v. verj.; Huub Steinvoort als jrgt.;Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht; Joop en Greet Snel en zoon Berno; Jolanda Heitkamp-Wensink; o.o. Wensink-Wennekes en voor Wim Arendsen (Lengelse weg).
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Gré en Jan Snijdersvan de Nouland; Willy Verheij-Overbeek; Hein Wissink en Regien Wissink-Hell als jrgt;
Wim Wittenhorst en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;
Wo. 15 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.
Za. 18 mei: 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. Berendsen-Notten; Wim Bosman; Jacques Doeleman; Gerda Kniest; Regina KnollBennink; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Henk Cremer als jrgt.; Mia Verheij-Meijer
en voor Frans Groenendijk;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Bertus en Jan Menting; pastoor Nollen
en voor Ingrid Ruikes-Hendriksen
Wo. 22 mei: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

ZESDE ZONDAG VAN PASEN.
Za. 25 mei: Geen viering.
Zo. 26 mei: Pancratius: 11.30 uur Eerste Heilig Communieviering.
Voorgangers: pastoor J. Jansen en past. werker G. v.d. Ploeg. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie.
Wo. 29 mei: Geen viering.

HEMELVAART VAN DE HEER.
Do. 30 mei: 10.00 uur Eucharistieviering bij Huis Bergh m.m.v. Gabriëlkoor.
Voorgangers: Pastoraal team.
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
fam. v. Kempen-Beursken;
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ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.
Za. 01 juni: Afscheid van pastor B. Aarsen in Didam.
Wo. 05 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.
Za. 08 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2).
1e collecte is voor de Nederlandse Missionaris.
Pinksteractie 2019:
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie
Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms
kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren
we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om
geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen
blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de
mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat
zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze
missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; o.o. Berendsen-Notten; Wim Bosman;
Michiel Cillessen; Jacques Doeleman; Theo Giezenaar; Jascintha Hermsen; Regina
Knoll-Bennink; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Mia Verheij-Meijer; Dinie Buiting-v.
Dalen; Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht en voor Joop en Greet Snel en zoon
Berno
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Gré en Jan Snijdersvan de Nouland; Wim Wittenhorst en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;
Wo. 12 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

H. DRIE-EENHEID.
Zo. 16 juni: Pancratius: 09.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Kermis.
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1e collecte is voor de Caritas.
De collecte is voor de actuele noden in de samenleving
Voorganger: pastor B. Aarsen en diaken Th. Reuling. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor:
De levende en overleden leden van broederschap St. Antonius gilde; Wim Bosman;
Michiel Cillessen; Jacques Doeleman nms. de buurt; Ben Giezenaar en Ada GiezenaarVet; Martha Jansen-Liske; Regina Knoll-Bennink; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek;
Jaap Hunting; Johanna Kuhlmann-Kracht; Joop en Greet Snel en zoon Berno; Jolanda
Heitkamp-Wensink als jrgt.; o.o. Wensink-Wennekes en voor Wim Arendsen (Lengelse
weg).
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen en voor Hein Wissink
en Regien Wissink-Hell;
Wo. 19 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

Hemelvaartsviering
30 mei 2019
Zoals u inmiddels wellicht weet, kent de parochie H. Gabriël drie zogenaamde Gabriëlmomenten. Vieringen waarbij alle parochianen van de parochie worden uitgenodigd mee te vieren.
Naast De Gabriëldag in Didam (september) en de Driekoningenviering in
Wehl (januari), is de Hemelvaartsviering in ’s-Heerenberg één van deze momenten. Een bijzondere viering omdat deze, bij goed weer, wordt gehouden
in de open lucht.
Bij deze nodigen wij u van harte uit om op Hemelvaartsdag, donderdag 30
mei, samen te vieren, elkaar te ontmoeten en samen parochie te zijn. Dit zal
rondom Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg plaatsvinden. Om 10.00u beginnen we met een Eucharistieviering in de binnentuin van het kasteel. Na
de viering is er in de pastorietuin van de Pancratiuskerk voldoende gelegenheid om elkaar verder te ‘ontmoeten’.
Verdere informatie zal volgen via de lokale gemeenschapsbladen, de website en Facebook. Iedereen is van harte welkom!
Werkgroep Hemelvaarts- en Driekoningenviering
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Mei- Mariamaand.
De Mariavieringen in onze parochie zijn op:
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 18 mei
Zaterdag 25 mei

Beek
Zeddam
Didam

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Overleden:
21 febr.
05 mrt.
07 mrt.
15 mrt.
16 mrt.
20 mrt.

Martha Jansen-Liske
Frans Hövel
Johan Arts
Jan Bosch
Suzanne Kock
Doortje Bouwman-Rutjes

71 jaar
89 jaar
89 jaar
86 jaar
46 jaar
94 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

Het secretariaat is op dinsdag 11 juni en dinsdag 18 juni gesloten.
Voor dringende zaken kunt U contact opnemen met een
medewerk(st)er van de wachttelefoon
Te bereiken onder telefoonnummer 06-51 12 65 02
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‘Bakkie troost’
bij Protestantse Gemeente Didam en Gabrielparochie
De protestantse gemeente Didam en parochie H. Gabriel organiseren dit jaar met elkaar drie ontmoetingsmomenten voor nabestaanden. Naast een kort gedenkmoment staat vooral het ongedwongen samenzijn voorop onder genot van een kop koffie
of thee. En voor wie er behoefte aan heeft is er een luisterend
oor.
De gemeente en de parochie noemen de bijeenkomsten ‘Bakkie troost’, in de
hoop dat deelnemers iets van steun opdoen en ervaren. Deelname is vrijblijvend. Niks moet, veel mag. De data waarop het ‘Bakkie troost’ dit jaar geschonken gaat worden zijn 15 april, 15 juli en 14 oktober. Aanvang is steeds
15.00 uur en het einde om ongeveer 16.30 uur. De bijeenkomsten zijn in het
Kerkhuis van de PKN gemeente in Didam, Torenstraat 10.

Uitnodiging
Voor wie? ............. Kinderen en hun ouders
Wat? ..................... Viering voor kinderen met Vuur,
Water en Licht, Zingen, bidden en
mooie verhalen!
Waar? ................... Martinuskerk in Wehl
Wanneer? ............. Paaszaterdag 20 april 2019
Hoe laat? .............. 19:00 uur
Wat nog meer? .... Breng maar een klein flesje water mee!

Aanmelden Eerste Communie en Vormsel 2020
Voor ouders die graag willen, dat hun kind meedoet met de Eerste Communie en/of het Vormsel in 2020 (volgend jaar dus!) zijn er weer informatieavonden:
- voor de Communie op maandag 20 mei in Braamt en op dinsdag 21 mei in
Didam;
- voor het Vormsel op woensdag 22 mei in Didam
De avonden beginnen om 19.30 uur. Ze duren ongeveer een uur. Wilt u zich
wel voor deze informatieavonden opgeven? Dat kan bij: administratie@paqrochiegabriel.nl ( met vermelding van de naam van het kind, adres,
emailadres en telefoonnummer; ook graag voor welke avond u zich meldt).
Na de informatieavonden volgt dan de definitieve aanmelding. Hiervoor krijgt
u een formulier toegestuurd.
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Rondzendbrief 2019
over het werk van pater Henk Erdhuizen sdb.
In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over het werk van pater Henk in Bolivia. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het met pater Henk en zijn
werk in Bolivia gaat. Wij hopen dat u het werk van Henk een warm hart
blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen. Het rekeningnummer daarvoor is:
NL33ABNA0414500075
t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te ‘s-Heerenberg
Lieve mensen,
Er is hier veel gebeurd tussen mijn laatste rondzendbrief en nu. Kort nadat ik
de laatste rondzendbrief verstuurd had, heb ik mijn bekken op drie plaatsen
gebroken door een val. Ik ondervond weer meer dan eens dat hier de hele
gezondheidszorg om geld draait. Ik heb geen Boliviaanse ziekenfonds, er is
geen ziektekostenverzekering hier. Dus alles betaal je zelf.
Daarnaast is de kwaliteit van zorg hier ook wat anders dan in Nederland. Met
de ambulance werd ik naar een privé ziekenhuis gebracht in de buurt. Ik heb
4 artsen aan mijn bed gehad, er zijn röntgen foto’s gemaakt en een CT scan.
De laborant van de CT scan zei dat ik vermoedelijk iets gebroken had, maar
de 4 artsen, die ik aan mijn bed kreeg zeiden dat ik niets gebroken had en dat
er sprake was van een zware kneuzing. Dus kon ik naar huis, drie weken heb
ik met veel pijn rondgelopen of op bed gelegen. Uiteindelijk omdat de pijnklachten bleven, ben ik naar een “duurdere” kliniek gegaan zoals dat hier heet.
Daar was een traumatoloog. Toen bleek dat mijn bekken op drie plaatsen gebroken was. Drie weken bedrust en pijnstilling. Maar nu loop ik weer volop
rond, niet zo snel als vroeger maar het gaat weer goed met me.
Op 1 januari j.l. is er een nieuwe directeur voor het straatkinderproject in Bolivia benoemd. Deze directeur heeft de opdracht: bekijk alles goed en waar nodig herstructureer het project. Ik merk dat dit goed is. Nieuwe bezems vegen
schoon en houden je een spiegel voor.
De nadruk ligt er nu ook dat jongeren, als wij ze helpen, moeten studeren. Dat
is het aandeel dat wij van hun vragen. In het verleden stimuleerden we dit wel,
maar lukte dit niet altijd.
Wat betreft zwakbegaafde jongeren of jongeren met psychiatrische problemen, kijken wij nu naar gespecialiseerde plekken. Deze jongeren wonen bij
ons, maar wij kunnen niet de hulp bieden die deze specifieke groep nodig
heeft.
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Voor onze doelgroep is het nu....studeren, wees blij dat je de kans hiertoe
krijgt. We worden wat strenger. Misschien waren we eerder wat te mild waardoor jongeren de kans, die zij kregen, toch niet oppakten. Het is wennen voor
iedereen. Als je arm bent moet je extra vechten voor een plek in de maatschappij, op straat moet je vechten voor je leven. Dus als je bij ons bent, moet
je ook hiervoor vechten door te studeren.
Wanneer de jongeren niet willen, dan hebben ze de keus tussen terug naar
hun familie of werk zoeken en op kamers gaan wonen. Het is wennen voor
zowel mij als de medewerkers, maar we zijn op de goede weg.
Mijn hoofdtaak is in Barrio Juvenil, waar jongeren tussen 14 en 25 jaar wonen.
Op de zondagen ben ik meestal in andere tehuizen voor de eucharistieviering
en om het leven te delen met de kinderen en jongeren daar. Ik ga ook graag
naar Hogar Maria de los Angeles, een tehuis voor lichamelijk gehandicapte
kinderen en jongeren. Daar zie ik dat de kinderen steeds jonger zijn als ze in
een tehuis geplaatst worden. Deze jongeren trakteer ik vaak op wat extra
snoepgoed.
Eens per maand rijd ik per auto een kleine 200 kilometer, naar Hogar de Dios,
daar wonen 34 geestelijke gehandicapte kinderen. Ze zijn blij als ik kom en ik
ook. Van deze extra kwetsbare groep geniet ik. Zo puur zijn zij.
Gelukkig zijn hier geen waakzame ogen, die je op het liturgisch gebied controleren. Ik vier de mis met deze kinderen, zoals zij het willen. Met veel muziek,
met gebeden, maar er is ook tijd voor hun vragen. Als een kind me roept onder
de mis, dan stop ik even en ga op hun vraag in.
In dit tehuis werken 36 personen en de overheid betaalt slechts 2 salarissen.
De overheid betaalt ook de elektriciteit. Dag en nacht hebben deze kinderen
en jongeren zorg nodig en als een van hen in het ziekenhuis ligt dan moet ook
een van de personeelsleden dag en nacht in het ziekenhuis bij de zieke jongere zijn. Ik zorg op de eerste plaats voor ontspanning voor deze kinderen met
audiovisueel materiaal, maar ook stop ik dit huis soms wat geld toe en dat kan
allemaal dankzij uw steun. Hartelijk dank hiervoor.
In mijn huis,Barrio Juvenil, heb ik voor alle jongeren schoolmateriaal gekocht
en schooluniformen ,nu moet ik het huis opknappen, douches en toiletten repareren, dakpannen verwisselen, want ik heb veel lekkages. Door het klimaat
en de slechte kwaliteit van het materiaal, ben je steeds bezig om zaken op
orde te brengen.
Zo heb ik weer wat ervaringen gedeeld, dank voor uw luisterend oor, uw hulp
en uw gebed. Ik bid ook voor u. Nogmaals dank voor uw steun. Voor straks
een zalig en gelukkig Pasen.
De hartelijke groeten uit Bolivia, Henk
Meer info: www.paterhenkerdhuizen.nl.
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Kerkbalans 2019
Daar zijn we dan weer met onze eerste thermometer voor
het nieuwe jaar 2019
In onze vorige uitgave – eind februari – konden we trots melden, dat de totaalstand aan toezeggingen € 41.200. bedroeg voor dit jaar. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen
binnengekomen en is het bedrag aan toezeggingen gedaald tot € 40.800
Per 1 april 2019 bedraagt de ontvangen bijdragen € 24.980. (dit is 61,2%)
Hierin zijn de jaar- en de halfjaarlijkse
incasso’s verwerkt. Hartelijk dank aan
allen die inmiddels hun bijdrage hebben overgemaakt.
De stand in 2018 per 1 mei met een
toezegging van € 40.400 was
€ 27.100 (dit is 67,1%)
Wanneer u de laatste jaren telkens
een bijdrage hebt overgemaakt en nu
geen antwoordformulier heeft teruggestuurd, hebben we aangenomen, dat
we ook dit jaar op uw bijdrage mogen
rekenen.
Bijzonder dank aan de anonieme gever voor de felicitatie die we mochten ontvangen. Die felicitatie ging vergezeld met een mooie bijzondere gift.
Nogmaals onze hartelijk dank.
Budgethouder en werkgroep kerkbalans
Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap
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Het spijt me zo!
Lieve Heer, het spijt me zo dat U de zondag op zo’n vreemde dag hebt gezet.
Ziet U, het zit zo:
Wij zouden veel beter en geregelder naar de kerk kunnen komen als U daarvoor een andere dag had gekozen. Nu is het juist de dag, die volgt op een
week van hard werken. Meestal zijn we dan erg moe en willen we graag uitrusten. Bovendien gaat er juist een zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te
knutselen aan de auto. De kinderen en ik hebben dan ook van alles te doen.
’s Avonds gaan we vaak uit of ontvangen bezoek. Van vroeg naar bed gaan
is dan geen sprake. Kunt U ons dan kwalijk nemen dat we dan uitslapen?
Verder valt het ons op, dat het juist op zondag guur en koud weer is en regent.
Is het een keer mooi weer dan willen we er wel eens op uit naar de bossen of
zo. Want zoals ik al zei, op zaterdag komt het er niet van.
Ziet U Heer God, ik schrijf U dit omdat ik zo graag wil, dat U de zaak ook eens
vanuit ons standpunt bekijkt. Het is echt niet onze schuld of onwil, dat we zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden het graag willen en we weten
ook wel dat we het nodig hebben. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het bijna
niet kan.
Lieve Heer ik hoop dat U het kunt begrijpen.
Uw toegenegen:
I.K. Ben te Druk.

Begunstigers bedankt
Hartelijk dank aan alle begunstigers voor uw jaarlijkse bijdrage. Hiermee kunnen we ook dit jaar
bijna alle kosten betalen van papier en het drukwerk.
Het contactblad wordt 7 x keer per jaar verspreid.
Een grote groep vrijwilligers verzorgd alle werkzaamheden geheel belangeloos.
Het contactblad wordt geheel in eigen beheer geproduceerd. Te denken valt hierbij aan de redactie,
vormgeving en reproductie, vergaren, nieten en
vouwen. Daarna volgt bezorging bij de leden door
een groep van ruim 50 vrijwilligers.
Geloofskern Emmaus-Pancratius
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Begunstigers
...natuurlijk bedankt voor uw (financiële) ondersteuning
van ons parochieblad
Wilt u uw parochie ook (financieel) ondersteunen, door hier uw advertentie regel te
plaatsen ? Neem dan even contact met ons op  (0314) – 661224

ALBERT HEIJN-DE BOER, .................... Winkelcentrum "De Bongerd"16,  661561
albert heijn levensmiddelen
An & An, .......................................................................... …Molenpoort 21, -668868
Dames- en herenmode
Harrie ARENDSEN VOLVO DEALER .. Transportweg 23. Doetinchem, -334451
Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov), Almelo.
Wim ARENDSEN, ...........................................................Lengelseweg 62, -662980
Automobielbedrijf
AZORA,
Woonzorgcentrum en Verpleeghuis "GERTRUDIS" ...... Marktstraat.12,  663641
BERGH BRANDKASTEN,.............................................. Goorsestraat 14, -661452
brandkastenfabriek en brandvertragende deuren
De BEUK, ...................................................................... Emmerikseweg 7,  667767
Instituut voor fysiotherapie “de Beuk”, B.J. Kruyt
BIJENHOF-AK-TECHNIEK, .............................................. Goorsestraat 6,  662419
rolluiken, zonweringen, bedrijfs-, garage- en brandvertragende deuren
BLOEMENSHOP ”OASE”,................................................Kruisstuk 10-A,  664300
Resto de BONGERD, ....................................................... de Bongerd 6-8,  661440
grill- en snackbar
BOOIJ te SCHILDERSBEDRIJF, ......................... Oudste Poortstraat 18,  663141
"sterk in vakwerk" !
Heinie BOSCH, ..................................................................... Stadsplein 2,  667131
Slijterij – zoetwaren - kaas
BOWLINGCENTRUM, ........................................................... Stadsplein 5,  662642
bowlingcentrum
BRIL IN MODE, ............................................................... Zeddamseweg 6,  665065
oogmeting, brillen, contactlenzen
CORNIELJE PRAKTIJK, ................................................Lengelseweg 74,  661760
Magnetiseurs, Touch for Health
D&S WOMEN- MENSWEAR, .......................................... Zeddamseweg 2 -667964
Mode voor hem en haar
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SCHILDERSBEDRIJF R. ERDHUIZEN, ... Oude Doetinchemseweg 37-A,  661491
Schildersbedrijf, glas-verf-behangspeciaalzaak.
Frans GERRITSEN,...........................................Zeddamseweg 4, Lengel,  651673
”Quo Vadis” aanhangwagens
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: ( 13 febr. t/m. 02 april )
St. Pancratiuskerk: € 22,65.
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.

Opgave gebedsintenties:
Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een
gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit
vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven.
Voor nr. 05 (van 22 juni t/m. 23 aug.) opgeven voor 04 juni.
Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt € 9,00
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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 vervolg ook bij u laten bezorgen? Dat kan, maar in principe wordt alleen bij deelnemers aan de jaarlijkse actie Kerkbalans een contactblad bezorgd.
Voor informatie hierover en ook omtrent Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties 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:
E mailadres:
Website:

dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.

Website parochie

www.parochiegabriel.nl

emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
www.pancratiusgeloofsgemeenschap.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
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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

‘Een held is niet dapperder dan iemand anders;
hij is het alleen vijf minuten langer.’
(Emerson

