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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: 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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Maria, zon en maan 
 

Ze is omgeven van lichtstra-
len en staat op de sikkel van 
de maan. Dit beeld gaat te-
rug op de Apocalyps ofwel 
openbaring van St. Jan:  
‘Er verscheen in de hemel 
een indrukwekkend teken: 
een vrouw, bekleed met de 
zon, met een maan onder 
haar voeten en een krans 
van twaalf sterren op haar 
hoofd (12,1).’  
Christelijke schrijvers van de 
oude kerk zagen in deze 
apocalyptische vrouw een 
verwijzing naar de vervolgde 
(moeder)kerk.  

 
In de middeleeuwen kwam er een nieuwe interpretatie bij. De vrouw werd ge-
isoleerd uit de context van de Apocalyps en als een voorstelling van de maagd 
Maria gezien. De stralen- of vlammenkrans komt van de zon. Zon en maan 
zijn hemellichamen en Maria wordt voorgesteld als de hemelse koningin, soms 
door engelen gekroond. Ze staat op de sikkel van de maan die een symbool 
is van de wisselvalligheid van het leven, die ze door haar hemelvaart over-
wonnen heeft. Vaak wordt er onder de maansikkel nog een slangenkop afge-
beeld die door Maria wordt verpletterd.  
 
Het is de slang van het aardse paradijs, waardoor het kwaad in de wereld 
kwam. Als moeder van Christus heeft zij dit kwaad overwonnen en bevindt zij 
zich als koningin in het hemels paradijs.  
De maansikkel is ook het symbool van de Islam. Toen het oprukkend Turkse 
leger in 1571 het christelijk westen bedreigde, riep paus Pius-V de katholieken 
op om de rozenkrans te bidden. De Turken werden in de zeeslag bij Lepanto 
op 7 oktober 1571 verslagen.  
 
Deze overwinning werd toegeschreven aan het rozenkransgebed. De paus 
maakte daarom oktober tot de rozenkransmaand en 7 oktober tot een Maria-
feest, de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. Latere voorstellingen van 
Maria, staande op de maansikkel, suggereren de overwinning op de Islam. 
 
Toon Brekelmans  
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Stilte in de liturgie: Innerlijk 
 

Ik kan alleen woorden ontmoeten, u niet meer. 
Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer, 
dat ik wel moet geloven, dat gij luistert; 
zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor. (Gerrit Achterberg) 
 
De uiterlijke stilte is een instrument om de innerlijke stilte, de ontvankelijke 
levenshouding, te hervinden. De regel van Taizé heeft een afzonderlijk hoofd-
stuk: 'Bewaar in alles de innerlijke stilte om in Christus te blijven.' Daarin staan 
allerlei praktische aanwijzingen die voor een deel ook voor ons van nut zijn. 
Maar in ons hectisch en onregelmatig leven is dat wel moeilijk. 
Allison (The silence of the Angels) ziet als bedreiging van de religie in onze 
cultuur de alomtegenwoordigheid van kunstmatig lawaai door allerlei techni-
sche apparaten: 'Techniek lijkt op een oosters despoot met een grote harem 
en een overmatige geslachtsdrift. Iedere dag vermeerderen zijn kinderen het 
gekrijs in de wereld.' Ik zelf denk vooral ook aan het lawaai dat niet in decibel-
len is te meten: de overmaat aan informatie die ons er toe brengt zappend 
door het leven te gaan en onze dorst naar verstrooiing te bevredigen. 
 
Aandacht voor het Geheim 
 
Het heeft weinig zin om heimwee te hebben naar het rustige landleven, waar-
van men droomt dat het een rijk gebedsleven mogelijk zou maken. Toch is het 
ook in de drukte van onze technische samenleving mogelijk 'tegenwoordig te 
zijn voor de Heilige'. In deze tijd is daarom stilte in de liturgie van waarde, zoals 
in voorbije tijden de preek alle accent kreeg. 
Van die enkele minuten stilte in de kerk moeten we niet te veel verwachten. 
De liturgische stilte verwijst echter naar een leven waarin we tijd maken voor 
het Geheim van de Aanwezigheid. Wanneer we in de dienst haastig ieder mo-
ment direct met orgelspel en woorden vullen, communiceren we onrust en 
blokkeren de Stem in de stilte. Monniken hebben geleerd kuis te zijn in het 
spreken. Voorgangers zouden zich kunnen oefenen in wat minder overbodige 
woorden. Allerlei toelichtingen en uitweidingen verbreken de eenheid van de 
liturgie. Ook de wijze van zingen en orgelbegeleiding - die naar een opmerking 
van een katholieke studente in de protestantse kerken soms 'gewelddadig' is 
(laatst was ik onder een organist die een Veertigdagenlied staccato speelde, 
alleen de beat ontbrak nog) - kan bijdragen aan een 'sfeer van gebed' of die 
juist in de weg staan. Een wat 'langere' stilte is niet vanzelfsprekend. Er is een 
zekere vrees (bij voorgangers) de stilte langer dan een paar minuten te laten 
duren. Maar pas daarna komt meestal de 'omslag' van innerlijk lawaai naar 
ontspanning en worden we deel van de stilte. De stilte gaat in ons werken en 
we krijgen de tijd ons er aan over te geven. Een wat langere meditatiestilte is 
een verademing. 

Jan de Jongh  
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Uitgifte van het Contactblad stopt eind 2019 
 
 
De uitgifte van het Contactblad stopt na 32 jaar. Soms is het nodig om zaken 
naar de toekomst toe bij te stellen. De gewijzigde situatie in de parochie 
Gabriël, waarvan onze geloofsgemeenschap deel van uit maakt, is de reden 
dat het jaar 2019 als laatste jaar geldt voor uitgifte van de lokale bladen en 
dus ook voor ons Contactblad.  
 

Het vernieuwde informatie-
blad de Gabriël verschijnt dit 
jaar al met 6 uitgaven per jaar 
en hierin is nu ook ruimte be-
schikbaar gesteld voor be-
richtgeving uit de lokale ge-
loofskernen.  
Dat betekent dat lokale be-
richten van onze geloofsge-
meenschap in het vervolg ook 
in de Gabriël opgenomen zul-
len worden. 
 
Redactie, vormgeving, repro-
ductie en verspreiding van 
het Contactblad is steeds 
door een grote groep van vrij-
willigers in eigen beheer ver-
zorgd.  
En mede dank zij de financi-
ele bijdrage van onze begun-
stigers konden wij het Con-
tactblad dan ook gratis aan 
onze leden aanbieden.  
 

 
Het laatste nummer van het Contactblad (kerstnummer) is tevens een bewaar-
nummer hierin willen wij dan ook graag nog een keer terugblikken naar de 
uitgifte van de Contactbladen in de afgelopen 32 jaren.  
 
 
Redactie Contactblad 
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Dichter bij eenzaamheid 
 
Bron:  
Teksten uit boek “Dichter bij eenzaamheid van Annemarie Roding-Schilt.  
Uitgeverij Narratio” 
 
Ze werkte nu ongeveer een jaar in ons verpleeghuis. Een vriendelijke, leuk 
uitziende vrouw, die door haar open houding en gezonde arbeidsethos binnen 
no-time was ingeburgerd. Soms, als onze werkdagen samenvielen, zaten we 
tijdens de lunch aan dezelfde tafel.  Op een dag bleken we daar als eersten te 
zijn beland, en ik vroeg haar hoe het met haar ging. Ze antwoordde: “Goed, ik 
zeg altijd dat het goed gaat”. Ik keek haar aan en zei: “Dus ook als het niet 
goed gaat?”  
Ze knikte. Het was even stil. Achter ons hoorden we onze "meelunchers" aan-
komen die nog even koffie, thee of soep gingen inschenken. Voordat dit clubje 
aan onze tafel aanschoof zei mijn collega zacht: “Weet je, ik kan helemaal niet 
tegen het alleen zijn. Ik heb heel goed contact met de kinderen en de kleinkin-
deren, maar als je thuiskomt…..”  
Ze viel stil. “…. dan is daar niemand” vulde ik voorzichtig aan. “Ja” antwoordde 
ze. “En soms denk ik dan: ik ga maar naar bed. Dan lig ik om vier uur op bed”.  
 
Toen eenmaal de tafel verder gevuld werd, staakten we ons gesprek. Een 
gesprek waar echter voor mij nog geen einde aan gekomen was. Wat mijn 
collega vertelde had mij geraakt - dat ze zo eenzaam was, ondanks alles wat 
ze deed. Het gesprek had mij ook geraakt, omdat ik het totaal niet van haar 
had verwacht. Natuurlijk waren verhalen over eenzaamheid me niet onbe-
kend. Als geestelijke verzorger luisterde ik naar onze bewoners: naar de ver-
halen van hen die er nog zelf over konden spreken en naar de verhalen die ik 
vermoedde of aanvoelde bij bewoners die op andere manieren communiceer-
den. Maar dat het ook speelde bij mijn collega’s, bij mensen die nog midden 
in het leven stonden, dat had ik me nog niet eerder op deze manier gereali-
seerd.  
 
Op dat moment, bij dat openhartige gesprekje aan het begin van de lunch, 
begon dit verhaal over eenzaamheid. Omdat ik toen besefte dat een onder-
werp waarvan we eigenlijk allemaal wel weten dat het bestaat, toch aan onze 
aandacht kan ontsnappen. Omdat ik toen besefte dat eenzaamheid dichterbij 
is dan ik dacht. 
 
Het gevoel van eenzaamheid  
 
Eenzaamheid is een gevoel en geen sociale status. Een gevoel dat je kan 
treffen in iedere omstandigheid van het leven, in iedere leeftijdsfase, in iedere 
bevolkingsgroep, in iedere familiesituatie, overal.  
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Het gevoel van eenzaamheid geeft aan 
dat er iets ontbreekt. En niet zomaar iets, 
maar iets wezenlijks, iets dat je de toe-
gang tot het (ware) leven ontzegt. De 
website www.eentegeneenzaamheid.nl 
zegt het kort en bondig: “Eenzaam is je 
niet verbonden voelen”. 
 
Dat gemis aan verbinding kan een feitelijk gemis zijn: je mist contacten. Je 
leeft je leventje, maar je spreekt bijna nooit collega’s of buren. Vrienden heb 
je niet of nauwelijks en met je familie is amper contact. Deze vorm van een-
zaamheid wordt ook wel ‘sociale eenzaamheid’ genoemd. 
Je kunt echter ook eenzaamheid ervaren als je juist een heel druk sociaal le-
ven hebt. In al die drukte mis je dan een mens of mensen met wie je echt een 
diepe band hebt. Iemand met wie je over meer dan oppervlakkige dingen kunt 
praten. Iemand die je begrijpt. Deze vorm van eenzaamheid wordt ‘emotio-
nele eenzaamheid’ genoemd.   
 
Eenzaamheid is een persoonlijke, onprettige ervaring van gemis. Je verlangt 
naar een specifieke verbinding, die maakt dat de ‘toegang tot het ware leven’ 
voor jou (weer) ontsloten wordt. Je verlangt naar een plek waar je mag zijn 
zoals je bent, waar je jezelf kunt zijn.  
Het kan zich voordoen in de contacten die je al met mensen hebt: die zijn soms 
oppervlakkiger dan je wilt, of misschien mis je überhaupt contact met mensen. 
Die situatie kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld doordat je net bent verhuisd, op een 
nieuwe school bent gestart of aan een nieuwe baan bent begonnen. Maar het 
kan ook zijn dat de eenzaamheid al langere tijd aanhoudt of zelfs nooit meer 
weggaat, chronisch is geworden.  
Samenvattend: Eenzaamheid is een gevoel dat je iets wezenlijks mist in je 
leven en dat dat wezenlijke te maken heeft met een verbinding die er niet is. 
 
Kijk ook voor meer informatie op de website www.eentegeneenzaamheid.nl 
 
 

 

Wie op pelgrimstocht of bedevaart 

is geweest,  
weet dat de thuisreis het zwaarst is. 
Niet omdat de voeten steeds zwaarder gaan 
wegen of de rugzak te vol wordt. 
Maar omdat thuiskomst ook betekent:  
terugvallen in je gewone leven. 
 
En dat is zo anders….  

file:///D:/Gebruikers/beren/Qsync/KERK/Pancratius/Contactblad/jaar%202019/nummer%202019-6/www.eentegeneenzaamheid.nl
file:///D:/Gebruikers/beren/Qsync/KERK/Pancratius/Contactblad/jaar%202019/nummer%202019-6/www.eentegeneenzaamheid.nl
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Vredesweek 21 t/m  
29 september 2019 

 
Thema 2019 
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een 
grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, 
kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over gren-
zen’. 
 
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want 
aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen 
en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en 
spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de 
loer. 

 
En dat terwijl vreedzaam samenleven met men-
sen uit andere bubbels en verschillende culturen 
goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden 
mensen in heel Nederland zich in voor een inclu-
sieve samenleving. De groeiende groep wande-
laars die meedoen met de Walk of Peace bren-
gen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de 
praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan 
deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfort-
zone te stappen. Die laten zien dat er een alter-
natief is, een antwoord op polarisatie. 
 

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren 
van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met el-
kaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er 
namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet 
trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld 
te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of 
dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en on-
recht. 
 
 

Kinderen helpen kinderen 6 oktober 2019 

 
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pauselijke Missiewerken) 
speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Aan het be-
gin van de maand is er speciaal voor kinderen een Wereldmissiedag.  
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Vast onderdeel van de missiemaand is de Wereldmissiedag van de kin-
deren. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door 
bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje 
van Missio te doen. Elk jaar staat een ander land centraal. Dit keer is het 
Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer 
arm. Het is een van de armste landen ter wereld. 
 

 
 
Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s 
die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderin-
gen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen 
velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. In het land hebben vooral meis-
jes en vrouwen hebben het zwaar: ze worden gedwongen te trouwen en ou-
dere vrouwen worden vaak beschuldigd van hekserij. 
 
Op de speciale website voor kinderen vind je allerlei informatie, zodat je met 
je parochie, school of gezin, inhoud kunt geven aan de Wereldmissiedag van 
de kinderen. www.missiokids.nl/ 
 
 

 

Er zijn  
vele  
soorten  
nood  
in de  
wereld  
  

http://www.missiokids.nl/
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Per 1 augustus 2019 bedraagt de ontvangen bijdragen 
€30.675. (dit is75.4%) van de toezeggingen.( €40.650)  
 
Hartelijk dank aan allen die inmiddels hun bijdrage of een 
extra bijdrage hebben overgemaakt. 
Van het openstaande bedrag van €9.975 verwachten we 
via de machtigingen tot incasso’s en de automatische be-

talingen dit jaar nog te ontvangen €6.150.  
Het overige bedrag ( €3825 ) betreft 
toezeggingen om zelf de bijdrage over 
te maken. We zijn inmiddels ruim over 
de helft van het jaar 2019 en daarom 
zien we graag binnenkort uw overschrij-
ving tegemoet. 
 
In het jaar 2018 waren deze cijfers: 
van het toegezegde bedrag hadden wij 
€32.225 (dit is 79,6%) ontvangen. 
Per 15 augustus 2018 was er nog te 
ontvangen €8.175 hiervan werd via in-
casso's en automatische betalingen 
een bedrag ad €6.175 ontvangen, wat 
inhield dat er nog een bedrag ad € 
2.000,00 door onze parochianen zelf 
overgemaakt diende te worden, van dit 
bedrag hebben we een groot gedeelte 
ontvangen, en dankzij een anonieme gift hebben we de toezegging van 2018 
toch nog geheel ontvangen. 
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 

 
 
‘Samen zijn. Is samen lachen, samen huilen.  
Leven door dichtbij elkaar te zijn. 
Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm.  
Gekleurder dan het grauwe om ons heen.  
Want samen zijn, ja samen zijn.  
Dat wil toch iedereen?’  (Willeke Alberti)  
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Kerkberichten van de geloofskern 
Emmaus – Pancratius. 

 

Van zaterdag 24 augustus t/m vrijdag 25 oktober.  
 

EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 

Za. 24 aug.: Pancratius: 19.00 uur  Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 
Voorgangers: pastoor J. Jansen en diaken Th. Reuling. *(2). 
1e collecte voor MIVA: 
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 
voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen 
te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatie-
middelen. 
Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen. De bestemming van Zuster 
Clementine zij woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk 
geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. 
De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster 
Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Gerda Abbenhuis-Kemperman; Wim Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman 
nms. de buurt; Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; Theo Giezenaar; Jascintha Herm-
sen; Martha Jansen-Liske; Gerhard Vollenbroek; Lies Stoffelen-Paau als jrgt.; Jolanda 
Heitkamp-Wensink; Riet Heijltjes-Bosch en zoon Edwin b.g.v. zijn verj. en voor  Frans 
Groenendijk. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Bertus en Jan Menting; pastoor Nollen en voor  Wim Wittenhorst;  
  

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

TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 31 aug.: Pancratius: Geen viering. 
 
Za. 31 aug. St. Martinuskerk in Wehl: 19.00 uur Eucharistieviering. 

 
Wo. 04 sept.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 07 sept.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantare per Dio. 

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; Wies Giezenaar;  Martha Jansen-Liske; 
Joep en Doortje Joling-Menting; Bets Schram-Poelwijk b.g.v. haar verj.; Gerhard Vol-
lenbroek; Wim Arendsen (Lengelseweg)  en voor  Harry v. Casteren;    
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
pastoor Nollen en voor  Wim Wittenhorst;  
 

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

 
Wo. 11 sept.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 14 sept.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. One More Voice.   

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; 
Ben Giezenaar en Ada Giezenaar-Vet; Martha Jansen-Liske; Gerhard Vollenbroek; o.o. 
Brucker-Jansen en voor Frans Hesseling;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
pastoor Nollen; o.o. Tiemessen-Menting; Hein Wissink en Regien Wissink-Hell en voor  
Jan Zweers en Stien Zweers-Hendriksen;  
 

Wo. 18 sept.: Pancratius: Geen eucharistieviering. 
 

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 21 sept.: 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;  
Theo Giezenaar; Martha Jansen-Liske; Joep en Doortje Joling-Menting; Marie Magiel-
sen b.g.v. haar verj.; Gerhard Vollenbroek; Wim Arendsen (Lengelseweg); Annie Ange-
nent als jrgt. en voor Frans Groenendijk;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
pastoor Nollen;   

 
Wo. 25 sept.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 28 sept.: Pancratius: Geen viering. 
 
Zo. 29 sept.: Viering Gabriëldag in Mariakerk in Didam. 
  

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gabriëlkoor.  
Voorgangers: Pastoraal team. 

 
Wo. 02 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)  
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 05 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorgangers: pastoor J. Jansen en diaken Th. Reuling. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Gerda Abbenhuis-Kemperman; o.o. Bekker-Zweers; o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Wim 
Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman; Martha Jansen-Liske; Joep en Doortje 
Joling-Menting en voor Gerhard Vollenbroek;  
 

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

 
Za. 05 okt.: St. Suitbertus Stokkum: 19.00 uur Communieviering i.v.m. kermis. 
 Voorganger: past. werker G. v.d. Ploeg. *(2). 
  
Wo. 09 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 

 
 

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 12 okt.: Pancratius: 19.00 uur Mariaviering m.m.v. Dameskoor St. Martinus Didam. 

Voorganger:diaken G. Hendriksen. *(2). 
 

Wo. 16 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 
 

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 
Za. 19 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
1e collecte is voor Missiezondag. 
Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is on-
derdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. 
Missio ondersteunt de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld bij het ver-
kondigen van het Evangelie, het gezamenlijk vieren van de Eucharistie, het geven van 
pastorale zorg aan armen en zieken, aan kinderen en ouderen. 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Gerda Abbenhuis-Kemperman; Wim Bosman; Hennie v. Dillen; Jacques Doeleman;  
Theo Giezenaar; Martha Jansen-Liske; Gerhard Vollenbroek; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen 
b.g.v. haar verj.; Diets Berendsen-Notten als jrgt.; Jolanda Heitkamp en voor o.o. Wen-
sink-Wennekes. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
pastoor Nollen; Gré en Jan Snijders-v.d Nouland; o.o. Tiemessen-Menting; Hein Wis-
sink en Regien Wissink-Hell; Wim Wittenhorst en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;   

 
Wo. 23 okt.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1)  
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Gedoopt: 
 
16 juni  Mees Boerboom 
07 juli  Indy van Moerkerk 
07 juli  Jayden Pasman 
 
 

Overleden: 
 

11 mei  Theo Kortboyer    88 jaar 
10 juni  Piet du Plessis    91 jaar 
16 juni  Theo Knoop    73 jaar 
17 juni  Theo ten Eijkelder   91 jaar 
19 juni  Dela Hendriksen-van der Kemp  99 jaar 
13 juli  Alie Giezenaar-Michelbrink  97 jaar 
31 juli  Ellie Krijgsman – Theunissen  68 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 

 

Oktober- Mariamaand. 
 

De Mariavieringen in onze parochie zijn op:  
 
Zaterdag   5 okt. Wehl 19.00 uur 
Zaterdag 12 okt. ‘s-Heerenberg 19.00 uur 
Zaterdag 19 okt. Zeddam 19.00 uur 
Zaterdag 26 okt. Beek 19.00 uur 
Donderdag 31 okt. Didam 19.00 uur  

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 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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. 

 

Gebedsintenties staan nu ook op de website van de Parochie Gabriël; 

 

De gebedsintenties die tijdens een viering worden afgeroepen staan nu 

ook vermeld in het vieringenrooster op de website van de parochie. 

Deze worden zichtbaar zodra u de betreffende viering geselecteerd 

hebt. 

 

 

Bloemenbusje: ( 05 juni  t/m. 23 juli ) 

 

St. Pancratiuskerk: €  12,30. 

 

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. 07 (van 26 okt. t/m. 13 dec.) opgeven voor 24 sept. 

 

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 
 
Pastoraal werker 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 

Het beste wat een vader kan doen voor zijn kinderen,  
is hun moeder lief te hebben. 

                                                                              (Anoniem) 

Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf en 
voor kinderen is het vervelend altijd 

weer alles uit te moeten leggen 

 
(6-jarige Prins bij het tonen van zijn tekening) 

 

file:///L:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/j.jansen@parochiegabriel.nl
mailto:g.vanderploeg@parochiegabriel.nl
mailto:t.reuling@parochiegabriel.nl
mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl?subject=tav%20Redactie%20Contactblad

