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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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Waarom is het vakantie ?
Ieder mens heeft op zijn tijd behoefte aan vakantie: soms kort, soms lang,
soms vaker dan één keer per jaar: afhankelijk van tijd, geld, kinderen, gezondheid enz.
Vaak is vakantie een privé-aangelegenheid om even de drukte van alledag te
ontvluchten en op adem te komen of verre landen te verkennen. Maar ook
komen steeds meer groepsreizen in trek en dan is het sociale aspect belangrijk: samen onderweg.
Denk daarbij ook aan de vele vrijwilligers, die hun tijd ter beschikking stellen
om zieken te begeleiden om ook voor hen een mooie vakantie mogelijk te
maken.
Vakantie is echter niet alleen weggaan van huis en verre landen of eigen land
te verkennen. Het is ook een tijdje weg uit de sleur: gelukkig even geen vergaderingen, geen koorrepetities, geen administratie enz.
Vakantie kan bij uitstek geschikt zijn om weer tot rust te komen. Onze gedachten zijn vaak al te veel bezig met dingen, die moeten gebeuren, alsof daar ons
geluk van afhangt. Als we goed nadenken, weten we maar al te goed, dat
geluk pas tot zijn recht komt, als je dat kunt delen: Niet voor niets zegt het
spreekwoord: “Gedeelde vreugde is dubbele vreugde” en “gedeelde smart is
halve smart”.
Laten we in deze periode van vakantie niet vergeten lief en leed te delen met
onze medeparochianen, die op dit moment niet zo gelukkig zijn. Misschien
maakt dat Uw vakantie veel completer.

Hommage aan de zomer
zittend op het plein
geniet ik van de tijd
de zon speelt met
licht en donker
door de lindebomen
vlijt zich op het
rodekussenterras

sublieme zomermorgen
zeg mij
is er iets mooiers
dan dit ritselende groen
dit olijke rood
Oeke Kruythof

4

Kerkberichten van de geloofskern
Emmaus – Pancratius.
Van zaterdag 22 juni t/m vrijdag 23 augustus.

SACRAMENTSDAG
Heilig sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.
Za. 22 juni: Pancratius: 19.00 uur
Communieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger: diaken G. Hendriksen. *(2).
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en
voor:
Gerda Abbenhuis-Kemperman; Wim Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman; Jascintha Hermsen; Martha Jansen-Liske; Joep en
Doortje Joling-Menting; Teun Medze; Wim Arendsen (Lengelseweg)
en voor Gerhard Vollenbroek;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Jan
Tiemessen b.g.v. zijn verj. en Maria Tiemessen-Menting; Wim Römer
en voor Wim Wittenhorst;
Wo. 26 juni: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN.
Za. 29 juni: 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:
Gerda Abbenhuis-Kemperman; Wim Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman;
Martha Jansen-Liske; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; Frans Groenendijk; Riet Heijltjes-Bosch en voor zoon Edwin als jrgt.;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen en voor Willy VerheijOverbeek;
Wo. 03 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 06 juli: Pancratius: Geen viering.
Za. 06 juli: St. Martinuskerk in Wehl: 19.00 uur Eucharistieviering.

5
Wo. 10 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 13 juli: 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:
Gerda Abbenhuis-Kemperman; o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Wim
Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman nms. de buurt; Ben Giezenaar en Ada
Giezenaar-Vet; Theo Giezenaar; Jascintha Hermsen; Martha Jansen-Liske; Joep en
Doortje Joling-Menting; Teun Medze; Gerhard Vollenbroek; o.o. Ruikes-Ebbing als jrgt.,
Theo, Ans en Ingrid; Wim Arendsen (Lengelseweg en voor Dinie Buiting-v. Dalen;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; o.o. Tiemessen-Menting; Hein Wissink en Regien Wissink-Hell; Wim Wittenhorst en voor Jan Zweers en
Stien Zweers-Hendriksen;
Wo. 17 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 20 juli: : Pancratius: Geen viering.
Za. 20 juli: St. Martinuskerk in Wehl: 19.00 uur Eucharistieviering.
Wo. 24 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 27 juli: 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:
Gerda Abbenhuis-Kemperman; Wim Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman;
Jascintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Jolanda Heitkamp-Wensink en
voor Gerhard Vollenbroek;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Bertus en Jan Menting; pastoor Nollen;
o.o. Tiemessen-Menting en voor Wim Wittenhorst;
Wo. 31 juli: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)
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ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 03 aug.: Pancratius: Geen viering.
Za. 03 aug.: St. Martinuskerk in Wehl: 19.00 uur Eucharistieviering.
Wo. 07 aug.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 10 aug.: 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:
Gerda Abbenhuis-Kemperman; o.o. Bekker-Zweers; o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Wim
Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman; Jascintha Hermsen; Martha JansenLiske; Joep en Doortje Joling-Menting; Gerhard Vollenbroek en voor Huub Steinvoort
b.g.v. zijn verj.;
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum:
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; pastoor Nollen; Jan Tiemessen als jrgt.
en Maria Tiemessen-Menting; Willy Verheij-Overbeek; Hein Wissink en Regien WissinkHell; Wim Wittenhorst en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;
Wo. 14 aug.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.
Za. 17 aug.: Pancratius: Geen viering.
Za. 17 aug.: St. Martinuskerk in Wehl: 19.00 uur Eucharistieviering.
Wo. 21 aug.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)

Overleden:
03 april
02 april
27 mei

Gerda Abbenhuis-Kemperman
Hennie van Dillen
An Woerde-van Nooijen Kooij

83 jaar
72 jaar
89 jaar

Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus.
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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

Jonge mensen en kleurrijke liefde
Wanneer ze komen hebben ze over hun vraag en wat zij belangrijk
vinden nagedacht.
Wanneer ze komen hebben ze over hun vraag en wat zij belangrijk vinden
nagedacht. Natuurlijk ben ik bereid hun Trouwviering te leiden. Wel op een
manier die recht doet aan ieder van hen, hun samenzijn en waar ik achter kan
staan. Regelmatig zijn de jongeren wel gelovig maar niet kerks of een sporadische moskeebezoeker, een mediterende boeddhist of hindoe of een humanist. We praten over wat zij belangrijk vinden en ook altijd over hun wederzijdse ouders. Zijn hun ouders bang voor komende problemen?
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Is de reactie van hun ouders op hun relatie belastend of bemoedigend? Wanneer de verwachtingen negatief zijn, is er veel doorzettingsvermogen en liefde
nodig om een relatie samen vast te houden. En met veel geduld ook de lijn
naar hun ouders open te houden.
In hun kleurrijke relatie ervaren ze de ontmaskerende invloed van de eigen
cultuur- en geloofswaarden. Verschillen worden gaandeweg steeds duidelijker
en daarin zijn beide partners kwetsbaar. Want hoe reageer je op elkaars geloofs- en cultuurverschillen? Wordt gezocht naar de optelsom of worden keuzes gemaakt? Kun je samen Kerstfeest en Ramadan of Ramadan en Grote
Verzoendag vieren? Hoe ga je om met elkaars voedingsregels? Heb je al ontdekt dat het vasten in de Islam een andere beleving en betekenis heeft dan
het vasten in de Hindoestaanse en Rooms-Katholieke geloofsbeleving?

Colorful believe in you
Zo gaandeweg ontdekken ze de onontkoombare gevolgen van het AHMAS
model: Alles Hangt Met Alles Samen. Van het een komt nu eenmaal het ander,
steeds weer nieuwe situaties dienen zich aan. Voor veel jonge geliefden en
hun ouders zijn deze situaties nieuw, waardoor ze niet uit eerdere ervaringen
kunnen putten.
Ook duiken verschillen in gewoontes op. Het duurt even voordat je door hebt
waarom de een de ogen tijdens het spreken neerslaat of van je wegkijkt en de
ander je juist recht in de ogen kijkt. Beide houdingen getuigen van respect
voor de ander, maar worden soms eerst als grof, stiekem en dus ongemakkelijk ervaren. Zo ook het zwijgen. ‘Wie zwijgt, stemt toe’, vind de één terwijl de
ander juist met zwijgen het nadenken of distantiëren wil benadrukken. Lukt het
in de relatie om deze gevoelige verschillen te benoemen en te bespreken?
Wat ontmoeten ze daarbij van hun ouders en van anderen? Enkel de gedachte
van wat hoort en moet? Het wordt als een opluchting, verademing en een zegen ervaren wanneer ze ouders en anderen ontmoeten die geloof hechten
aan hun relatie. Ouders die hen het voordeel van hun eigen twijfel geven. Ouders die zeggen dat ze het wel begrijpen hoe lastig het kan zijn om te ontdekken hoe je goed om kunt gaan met die vele verschillen. Ouders die hun kinderen in hun zoektocht steunen. Het geeft ruimte als ouders die van hun kinderen houden en open staan voor de liefde die hun kinderen voor elkaar voelen.
Corry Nicolay
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Sacramentsdag
Op de tiende dag na Pinksteren vieren we Sacramentsdag. Het is het hoogfeest van het Sacrament
van het Lichaam en Bloed van Jezus.
In het jaar 1264 stelde Paus Urbanus IV dit feest in en
ontstonden er sacramentsprocessies, waarin de hostie in een monstrans plechtig werd rondgedragen.
Het bleef meestal beperkt tot een processie binnen
het kerkgebouw, behalve in sommige “vrijplaatsen”. In
Nederland valt Sacramentsdag op de tweede zondag
na Pinksteren. Vroeger werd het op de donderdag ervoor gevierd, maar de scheiding van kerk en staat
brengt met zich mee, dat er voor zo’n specifiek rooms
katholieke feest geen vrije dag is.
Waarom is het zo bijzonder?
Omdat Jezus ons iets wilde nalaten wat ons voor eeuwig aan Hem zou doen
herinneren en Hem weer tegenwoordig zou stellen onder ons.
Wij geloven dat Jezus in het brood en de wijn van de Eucharistie zelf aanwezig
is. Zoals Hij er was voor zijn tijdgenoten zo is Hij er nog steeds voor ons en wij
ontvangen zijn kracht. Maar ook altijd met de opdracht, dat Hij door ons, anderen nabij kan zijn. Wij hebben het nodig om samen zijn maaltijd te vieren
door het ene Brood te delen, zodat wij weten dat we hoe dan ook bij elkaar
horen.

Openingstijden secretariaat tijdens vakantie
In de maanden juli en augustus is het secretariaat op de dinsdag
gesloten. Dan zijn wij alleen geopend op de donderdagmorgen van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een medewerker
van de wachttelefoon te bereiken onder telefoonnummer 06-51126502
Wij wensen u allen een mooie zomertijd toe en
voor degene die met vakantie gaan een fijne tijd.
Medewerkers secretariaat
geloofskern Emmaus- Pancratius
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Hier is onze thermometer kerkbalans 2019 met de stand
per 1 juni 2019
In onze vorige uitgave – half april – hebben we gemeld,
dat de totaalstand aan toezeggingen van € 41.200 aan
het begin van dit jaar gedaald was naar € 40.800. In de
afgelopen periode is het bedrag aan toezeggingen helaas verder gedaald
naar een bedrag van € 40.650 als gevolg van enkele wijzigingen. De wijzigingen betreffen zowel verhoging van de bijdrage als ook verlagingen.
Per 1 juni 2019 bedraagt de ontvangen bijdragen € 27.850. (dit is 68,5%)
van de toezeggingen.
Hartelijk dank aan allen die inmiddels
hun bijdrage hebben overgemaakt.
Per 15 juni vorig jaar (2018) waren de
ontvangsten € 30.550 (=75,6%)van
de toezegging ad € 40.400
Terwijl in het jaar 2017 per 15 juni de
ontvangsten € 29.900 (=73,8%) van
de toezegging ad € 40.500 waren
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.
Budgethouder en werkgroep kerkbalans
Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap

Korenfestival
Het jaarlijkse korenfestival tijdens het Mechteld ten Ham weekeinde is op
zondag 1 september in de St. Pancratiuskerk. Nadere berichten hierover
kunt u tegen die tijd lezen in de huis aan huis bladen.
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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: ( 03 april t/m. 04 juni )
St. Pancratiuskerk: € 29,85
Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein.

Opgave gebedsintenties:
Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een
gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit
vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven.
Voor nr. 06 (van 24 aug. t/m. 25 okt.) opgeven voor 23 juli.
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

De wet van Jong:
Raad is waar we om vragen als we het antwoord al weten,
maar wensen dat we het niet wisten.

