Voorkant :
Maquette van te bouwen kerk ,Lengel /’s-Heerenberg voorjaar 1969

Voorwoord:

De samensteller van dit boekwerkje pretendeert op geen enkele
wijze met de inhoud van dit boekwerkje volledig te zijn geweest over
45 jaar Emmaus parochie. Het is slechts zijn bedoeling om een
aantal dingen de revue te laten passeren en op die wijze een stukje
geschiedenis vast te leggen. Daarbij is gehandeld zonder enige
vorm van voorkeur en gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal
en hier en daar aangevuld.

Herman Bruggeman 2013
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Overzicht wie allemaal direct werkzaam zijn geweest voor het
pastoraat in de Emmaus / parochie, geloofsgemeenschap.
Pastoor G.Assink +
1967 – 1977
PastoorW. Ramaekers
juni 1977 – nov. 1986
Diaken J Brohm
1976 - 1979 (jeugdpastoraat)
PastoorG. Bruggink
nov. 1986 – 1999
G. Pampili
nov. 1986 – 1999
Diaken F. Hesseling sept 1991 - 1999
PastoorA.Mittmann
nov. 1999 – sept. 2000
Past.Werkster Th. Berendsen nov. 1999 – okt. 2004
Pater J. Berndsen
sept. 2000 – febr. 2004
Waarnemend pastoor
deken v. Merm
sept. 2000 – 2005
Pastoraal team
Pastoor B. Aarsen
Past. Werkster M. Dijkman
Diaken Th. Reuling
Diaken L. Feijen
Pastoor W. v. Essen +
Past. Werkster C. Verrips

juli. 2005 - heden

okt. 2007 – sept 2010
okt 2008 febr. 2013

Bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de parochie in 1992
heeft wijlen de heer Willy Mom een beknopt overzicht samengesteld
over het ontstaan van de Emmaus-parochie te ’s-Heerenberg /
Lengel. We maken dankbaar gebruik van dit overzicht bij aanvang
van deze uitgave.
Begin november 1966 werd kapelaan G. Assink van de Emmanuelparochie te Zutphen door het bisdom benoemd tot kapelaan van de
Pancratius-parochie te ’s-Heerenberg met de opdracht tot stichting
van een nieuwe parochie en een kerkgebouw in de nieuwe wijken
van ’s-Heerenberg en het dorp Lengel.
De uitbreiding van ’s-Heerenberg was begonnen in de richting van
Lengel. Lengel behoorde tot dan toe gedeeltelijk tot de Pancratiusparochie te ’s-Heerenberg en gedeeltelijk tot de Oswaldus-parochie
te Zeddam.
In januari 1967 werd een vergadering gehouden in zaal Verhey te
Lengel. Hiervoor waren de parochianen van Lengel uitgenodigd.
Bouwpastoor Assink gaf een uiteenzetting van zijn opdracht: de
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oprichting van een nieuwe parochie en de bouw van een nieuw
kerkgebouw.
Tijdens de vergadering werden drie personen door de aanwezigen
uit hun midden gekozen voor de bouwcommissie. De gekozenen
namen hun opdracht aan. De taak van de bouwcommissie was het
assisteren van bouwpastoor Assink in zijn opdracht. Later werden uit
de andere wijken eveneens enkele personen gekozen als lid van de
bouwcommissie.
Op 19 april 1967 werd door bouwpastoor Assink en enkele leden
van de bouwcommissie een bezoek gebracht aan het bouwbureau
van het aartsbisdom te Zeist voor een bespreking. Er werd
afgesproken, dat bouwpastoor Assink mocht starten met eigen
weekenddiensten voor eigen risico, wanneer de mogelijkheid
aanwezig was.
Van de toenmalige kinderwagenfabriek “Aneb” kon een ruimte van
het magazijn gehuurd worden. Deze werd in gereedheid gebracht en
tijdens het Pinksterweekend van 13 en 14 mei werden de eerste
weekenddiensten gehouden. Voor de financiering was een
maandelijkse zakjesactie opgezet, plus de collecte tijdens de
weekenddiensten.
Begin januari kwam het bericht van het aartsbisdom van de
oprichting van de nieuwe parochie onder de naam:
Emmaus-parochie “H. Cleophas” te ’s-Heerenberg.
De naam was op voorstel van pastoor Assink. Tijdens de
weekenddienst van 6 januari 1968 werd bouwpastoor Assink
officieel geïnstalleerd als pastoor van de Emmausparochie
“H.Cleophas” door deken van Dijk van het dekenaat ’s-Heerenberg.
De voorbereiding voor de bouw van een nieuw kerkgebouw was
intussen op gang gekomen. Tot architect was architectenbureau
Sluijmer te Enschede aangezocht.
In het voorjaar van 1969 ontstond twijfel bij het bisdom of de bouw
voor een nieuw kerkgebouw wel moest doorgaan.
Op 19 mei 1969 werd in de noodkerk een bijeenkomst gehouden
met de parochianen om hun mening hierover te horen. Het bleek,
dat de meeste parochianen voor voortgang waren. In overleg met
het bisdom werd besloten om een kleiner kerkgebouw - 300
zitplaatsen - te bouwen. Intussen was de firma Kelder eigenaar
geworden van de kinderwagenfabriek en deze deelde mee de
ruimte, welke was ingericht als noodkerk, zelf nodig te hebben. Er
werd gezocht naar een andere geschikte ruimte. De gemeente
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Bergh was bereid de kantine van de sociale werkplaats “Heuvelland”
voor het houden van de weekenddiensten beschikbaar te stellen.
Hiervan werd gebruik gemaakt tot het nieuwe kerkgebouw gereed
was.
Op 10 december 1969 was de aanbesteding voor het nieuwe
kerkgebouw in hotel Heitkamp te ’s-Heerenberg.
Hoofdaannemer werd: aannemingsbedrijf Bohmer N.V. te
Doetinchem. Centrale verwarming: firma Heilker N.V. te Woerden.
Elektrische installatie: Electro technisch bureau A. Hegeman te
Lengel. Glas- en Schilderwerk: schildersbedrijf W. Hermsen te
Lengel. De kosten werden geraamd op f 345.000,- afgezien de
inrichting van kerk en pastorie.
In het voorjaar van 1970 kon met de bouw van de nieuwe kerk
begonnen worden op een terrein aan de Oude Doetinchemseweg,
wat voordien door de Pancratius-parochie was aangekocht van de
gemeente Bergh ter waarde van f 40.000,- en geschonken werd
aan de Emmaus-parochie.
21 november 1970
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Foto van de installatieviering op 21 november 1970

Op zaterdag 21 november 1970 werd het gereedgekomen
kerkgebouw door Zijne Eminentie Bernardus Kardinaal Alfrink
ingezegend, tijdens een plechtige eucharistieviering, geassisteerd
door deken H.G. Sleijfer en door pastoor Assink.
Als kerkmeesters werden de heer E. Delleman en de heer J. Sloot
benoemd.
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In 1972 werd een actie gehouden voor de aanschaf van een klok,
welke met succes bekroond werd en de klok kon worden
aangeschaft.
In 1977 vertrok pastoor Assink naar Dalfsen en pastoor Ramaekers
werd zijn opvolger.

Het jaarlijkse misdienaars reisje ging in september 1977 richting
Dalfsen om een bezoek te brengen aan pastoor Assink.
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Misdienaars reisje naar Dalfsen in 1976
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Op 13 augustus 1986 overleed pastoor Assink in Dalfsen. Samen
met een collega hebben we pastoor Assink de laatste eer bewezen
bij de uitvaartmis en begrafenis in Dalfsen. Ik ben er van overtuigd te
mogen zeggen, dat de Emmaus-parochie zeer veel aan pastoor
Assink te danken heeft. Zijn naam zal dan ook altijd met de
Emmaus-parochie verbonden blijven.
Ik weet, dat door velen veel werk is verzet; dat alles heeft
bijgedragen tot de totstandkoming van onze parochie. Hen allen wil
ik voor hun inzet bedanken.
W. Mom.
.

Pater W.G.Th. Ramaekers, pastoor van de Emmausparochie van
juni 1977 tot november 1986.
Onder zijn bezielende leiding zijn een aantal werkgroepen tot stand
gekomen. Liturgie voor kinderen en jongeren – de gezinsmissenzijn regelmatig gehouden met zang van kinderkoor of jongerenkoor.
Geluidsinstallatie aangeschaft, waardoor de kerktelefoon daarop
aangesloten kon worden.
Het contactblad kreeg meer gestalte en verscheen in het begin elke
2 weken.
Verderop leest u meer over het contactblad.
Ook herinneren we ons het boek over de PRIESTERMARTELAREN van ’s-Heerenberg , dat door pater Ramaekers is
geschreven.

In Lengel heeft vroeger een kapel gestaan, gewijd aan Sint
Antonius. De straatnamen ‘Oude Kapelstraat” “Sint Antoniusstraat”
en schutterij “Sint Antonius”herinneren hieraan. Daarom is een van
de acties geweest, geld inzamelen voor een beeld van deze heilige
achter in de kerk.
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Uit het contactblad van 25 september 1977
Ontvangsten van giften voor een Sint Antoniusbeeld in de kerk.
In volgorde van ontvangst vermelden we de volgende giften: f.200,5,- 1,- 50,- 1,- 10,- 19,- 5,- 10,- 5,- 10,- 20,- 25,- 100,- 19,- 10,- 8,15,- 5,- in totaal dus f. 538,- waarvoor heel hartelijk dank.
We zullen nu doorsparen, om het Antoniusbeeld aan te kunnen
schaffen, alsmede een mooi, blank, houten kruis.

Pastoor Ramaekers schreef op 16 mei 2013 ons het volgende:
Teteringen, 16 mei 2013
Beste oud-parochianen en allen die betrokken zijn bij de slotviering
van de Emmausparochie,
Met u voel ik me verbonden bij de slotviering in de Emmauskerk.
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Deze kerk is me uitermate dierbaar, waar ik met veel vreugde en
dankbaarheid gewerkt heb van 1977 tot 1986.
Ik heb in drie parochies mogen werken: in de Betuwe, in Lengel-'sHeerenberg en in Raalte. Ik voelde me in Lengel het beste thuis en
heb er goede kontakten gehad met veel parochianen. Deze
voldoening was van beide zijden, zoals onder meer blijkt uit de vele
kontakten, die ik ook na 25 jaar nog gehouden heb met vele oudparochianen. Mijn huisgenote, Cock Buderman, was verliefd op de
Emmausparochie. Zij had goede kontakten met het koor, waar ze
iedere donderdagavond aanwezig was in de pauze.
In deze parochie waren velen bereid om te werken aan de parochie,
met koren, besturen en vrijwilligergroepen. Samen hebben we de
kerk versierd met een mooie kerststal, met een afbeelding van de
Emmausgangers, met een prachtige kruisweg en met een verlicht
kruis buiten.
De titel Emmaus was me erg dierbaar. Het is een prachtig thema: de
Heer is verrezen, maar is nog steeds bij ons. Je kunt er over
spreken in de Paastijd. Het verhaal eindigt met het breken van het
brood, de eucharistie. Gaarne sprak ik er over bij een
huwelijksinzegening: Twee mensen gaan samen op weg. De Heer is
bij hen, maar aanvankelijk zien zij Hem niet. Maar als ze zich voor
Hem open stellen, wijst Hij hun de weg.
Helaas is de tijd gekomen, dat deze intieme kerk gaat sluiten. Voor
allen die zich zo vele jaren hebben ingezet om de kerk te behouden,
is dit zeer pijnlijk. Niet alleen deze gewaardeerde kerk gaat sluiten,
het is een proces waar talloze kerken mee geconfronteerd
worden. Aangezien het kerkbezoek afneemt en parochies worden
samengevoegd, is dit onvermijdelijk.
Tot mij spijt kan ik niet naar de slotviering komen. Ik ben ernstig
gevallen: een herseninfarct. De bloedsuiker is totaal ontregeld en ik
heb een paar ribben gekneusd.
Ik dank u voor uw hartelijkheid en vriendschap.
Ik groet ieder van u en u allen samen. Ik hoop dat u weer een thuis
zult vinden in de kerk, waar de liturgie u aanspreekt.
Ik wens u Gods rijkste zegen en beveel u allen gaarne aan in mijn
gebed.
Hartelijke groeten,
br. Wim Ramaekers o.s.b.
paulus.communiteit@bzht.nl
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Wat weten we nog van, of gebeurde er in een aantal jaren
Emmaus-parochie
Het jaar 1976
Werkgroep Parochie-opbouw.
Deze is opgericht in 1976 met het doel via incidentele acties meer
leven in de parochie te brengen, welke tevens de financiële basis
zou versterken. Leden van de werkgroep zijn later overgegaan naar
de huidige interparochiële parochieraad. Op deze werkgroep kon
telkens – en nu nog – een beroep worden gedaan ten behoeve van
de diverse acties.

Het jaar 1977
In 1977 zijn de eerste gezinsmisvieringen van start gegaan. Tijdens
deze vieringen op zaterdagavond was er ook een kindercrèche in de
kleuterschool “de Springplank”.
Afwisselend werd de zang verzorgd door kinderkoor,
Galamaschoolkoor, jongerenkoor en instrumentengroep.
In het jaar 1977 is eveneens een jongerenkoor opgericht. Een
hechte groep jongeren, die naar elkaar toegroeiden in een paar jaar
en zorgden voor prachtige zang en teksten gedurende een aantal
jaren. Dit alles onder de bezielende leiding van twee leerkrachten
van de Galamaschool t.w. de heren Jan Willem Schuurman en Jan
Schatorje. Als gevolg van het “uitfladderen” over heel Nederland
voor hun verdere opleiding na de middelbare school, heeft onze
parochie een aantal jaren geen jongerenkoor gehad. Gelukkig
beschikken we sinds 1988 weer over een jongerenkoor “the Eternal
Singers” , die interparochiëel is.

Het jaar 1978
De in 1977 van start gegane groepen en koren ontwikkelen zich
verder, hetgeen ten goede komt aan het parochieleven.
In december 1978 wordt het zilveren priesterjubileum van pastoor
Ramaekers gevierd. Het cadeau van de parochie komt ten goede
aan de parochie zelf. Immers pastoor Ramaekers schaft van het
ingezamelde bedrag drie kazuifels aan en op de gevel aan de
noordzijde van het kerkgebouw worden de letters Emmauskerk met
een kruis aangebracht.
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Het jaar 1979
Onze kerk wordt voorzien van 14 kruiswegstaties. Wijlen de heer C
Gramsma uit ’s-Heerenberg - lid van de Hervormde Kerk – heeft op
basis van vrijwilligheid deze kruiswegstaties gemaakt. Ruim 1000
arbeidsuren heeft de heer Gramsma in een halfjaar tijd gestoken in
het vervaardigen van de staties. De kruiswegstaties zijn gebeiteld uit
massief frans eikenhout. Dit ging ieders verwachting te boven.
Verwacht was, dat het een jaar zou duren. De staties vormen een
geheel met het sobere interieur van de kerk. Iedereen was vol lof.
Het grootste compliment voor kunstenaar Gramsma was de
opmerking: “het is of ze er altijd gehangen hebben.”

Het jaar 1982
In dit jaar is het huisorgel – harmonium – vervangen door een klein
kerkorgel. Veel inspanning en moeite heeft het gekost om dit te
realiseren. Met behulp van renteloze leningen van parochianen
slaagde het project.
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Het jaar 1986
Vertrek pastoor Ramaekers en komst Pastoor Bruggink in de maand
november. Pastoor Bruggink krijgt een benoeming voor de
Emmausparochie en voor de st. Pancratiusparochie en gaat wonen
in de pastorie van de st. Pancratiuskerk. Één pastoor voor twee
parochies, omdat er in het aartsbisdom Utrecht een grote
vacaturelijst is wegens het geringe aantal priesters.
De pastorie van de Emmauskerk komt vrij voor bewoning en wordt
vanaf februari 1987 verhuurd aan de familie Sloot. De familie Sloot
is niet alleen bewoner, maar zorgt tevens voor het beheer van het
kerkgebouw, tuin en terrein, kerkwas en bloemverzorging om maar
eens een paar zaken te benoemen. In de loop van de jaren komen
daar vanzelf een aantal dagelijkse taken bij. Toen zijn fysieke
gezondheid afnam zijn veel van deze taken overgegaan naar andere
vrijwilligers. Voor de vele jaren van goede zorg en beheer wil de
Emmaus parochie de familie Sloot bijzonder veel dank toezeggen.
Het jaar 1990
De Emmauskerk ondergaat een kleine metamorfose. De stalen
kolommen worden betimmerd, binnenzijde van de kerk wordt in
lichte kleuren geschilderd en de lampen in het plafond worden
vervangen door bollampen die hangen op een hoogte van 3 mtr
In verband met deze grote renovatieklus worden de kerkdiensten in
die periode gehouden in de st. Pancratiuskerk.

De stoelen in de kerk zijn in 2005 vervangen.
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Het jaar 1991
Zaterdag 7 september 1991 wordt Frans Hesseling door Mgr.drs.J.N
Niënhaus tot diaken gewijd. Door de bisschop werd hem in bijzonder
de zorg toevertrouwd voor de zieke en bejaarde mens. Zijn opdracht
gold zowel voor de Emmaus- als de St Pancratius parochie.
Het jaar 1992
Lengel groeit van heden naar de toekomst ………………. Schreef
pastoor G. Bruggink in 1992 bij het 25 jarig jubileum in het “Special
contactblad”.
De toekomst van onze parochie kan niet los gezien worden van wat
er in het verleden tot stand is gekomen. Maar nog meer wordt de
toekomst bepaald door de huidige stand van zaken in onze
geloofsgemeenschap. Er liggen vele mogelijkheden en goede
kansen.
Niet de vraag of er in de toekomst een pastoor voor onze parochie
beschikbaar zal zijn, is de meest brandende vraag. In de afgelopen
jaren is gebleken, dat één priester voor meerdere parochies geen
onmogelijkheid is. Dit heeft tot gevolg gehad, dat nog meer dan
voorheen parochianen mede verantwoordelijkheid gedragen hebben
voor veel zaken in onze parochie. Hun bijdrage is één van de pijlers
voor een verdere goede toekomst.
Centraal staat de vraag in hoeverre onze parochianen een levendige
geloofsgemeenschap is en blijft. De vitaliteit van een parochie is niet
af te lezen aan het aantal ingeschreven parochianen, het aantal
vrijwilligers of werkgroepen. Het welslagen van het doorgeven van
het geloof aan kinderen en jongeren bepaalt als eerste de toekomst.
Daarom zal katechese en verkondiging alle aandacht moeten
krijgen. In de gezinnen, op school en in de parochie is een grondige
geloofsverdieping nodig, zowel bij oud als jong. Hier echt tijd en
aandacht aan geven is aller noodzakelijkst.
Alleen door deze weg te gaan, zullen we echte Emmausgangers
zijn, die groeien in geloof aan Christus. En, zoals de Heer voor de
beide Emmausgangers het brood brak, zo zullen wij opnieuw de
waarde van de Eucharistie op zondag leren verstaan. Daarmee zal
de liturgie weer gaan leven voor onze parochianen. Van daaruit zal
de diakonie als dienstbaarheid naar het voorbeeld van de Heer een
uitnodiging kunnen zijn voor anderen om zich eveneens toe te
vertrouwen aan de liefde van God.
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De Emmausgangers waren samen op weg. Dat zal ook voor ons
belangrijk blijven in de toekomst. En, zoals zij in de kring van de
apostelen de Verrezen Heer mochten ontmoeten, zo zal ook onze
toekomst staan binnen het grote geheel van de katholieke kerk. Om
samen met velen over heel de wereld te horen, dat Christus zegt:
“Vrede zij u”.
Pastoor Bruggink is nu rector van het Groot Seminarie “de
Tiltenberg” van het R.K.Bisdom Haarlem. Hem is gevraagd zo
mogelijk aan deze uitgave een bijdrage te doen
De volgende reactie hebben we daarop ontvangen.
Het is me niet gelukt om mijn bijdrage op te stellen. De laatste
maanden van het studiejaar zijn zeer intensief. Ik heb in weken
chronisch tijdgebrek. Het spijt me dat ik ook op 26 mei het moet
laten afweten.
Fijn om te horen dat het jullie goed gaat.
Ondanks de grote inzet die wordt gevraagd gaat het mij ook goed.
Het is een mooie opdracht om je als priester dienstbaar te mogen
maken aan de vorming van een komende generatie van priesters!
Hartelijke groet en Gods zegen,
Rector Bruggink
In het jaar 1992
Jubileumjaar 25 jaar parochie. Een klok als Parochiecadeau. De
luidklok – met als toon CIS2- die bevestigd was tussen de
verwarmingsschoorsteen en muur van de kerk is vervangen door 2
klokken die boven op de verwarmingsschoorsteen in een
klokkenstoel zijn geplaatst. Eerste klok heeft als toon C2, een
diameter van 75cm en een gewicht van ongeveer 250kg. De tweede
klok heeft als toon E2 een diameter van 59 cm en weegt ca 125 kg.
De aanschaf van deze klokken als cadeau van de parochie is
financieel mogelijk geworden via acties.
Verkoop van een speciale kaars. Opbrengst fl. 6.428,50. Op
zaterdag 10 juni 1992 is in nauwe samenwerking met radio Optimaal
FM een tientjesactie gehouden.
Deze actie heeft het mooie bedrag van fl. 4260,- opgebracht.
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In het jaar 1996
Pastor George Paimpillil uit India komt voor studie en stage naar de
beide parochies van de Emmaus en st Pancratius.
De jaren gaan verder en de structuren binnen het Bisdom
veranderen onder invloed van maatschappelijke veranderingen.
In de jaren negentig worden dekenaten samengevoegd en worden
er voorbereidingen gemaakt om parochies te laten groeien naar
samenwerkingsverbanden. Het oude parochiemodel past niet meer
binnen de maatschappelijke veranderingen.
In het jaar 1999
Pastoor Bruggink en pastor Paimpillil krijgen een benoeming elders
in ons bisdom. Voor de drie parochies in de cluster
‘s-Heerenberg / Stokkum wordt een nieuw team van pastores
geïnstalleerd. Pastoor Mittmann en pastor Th. Berendsen-Versteeg
zijn benoemd voor de parochies van Lengel en
’s-Heerenberg.
Verschil van inzicht over de invulling van het pastoraat in al haar
facetten, heeft er toe geleid, dat het pastoraat van Pastoor
Mittmann in september 2000 werd beëindigd en deken van Merm tot
waarnemend pastoor werd benoemd. Pater Johan Berndsen is
gevraagd om in overleg met het pastorale team tijdelijk in de
parochies te assisteren.
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Jaren 2000- 2005
Parochieverband ’s-Heerenberg - Lengel - Stokkum maakt deel uit
van het Dekenaat Montferland, dat op haar beurt weer deel uit
maakt van het Aartsbisdom Utrecht. De Rooms Katholieke Kerk is in
beweging en zoekt naar nieuwe structuren. Immers de inzet van
dalend kerkbezoek is merkbaar, maar ook het tekort aan priesters
doet zich meer en meer voelen.
Pater Johan Berndsen stopt op 1 februari 2004 met zijn assistentie
voor de beide parochies en gaat vanaf die datum zich volledig
richten op zijn functie als overste in Gennep in het huis voor emeriti
van zijn orde.
Pastor Thea neemt afscheid in oktober 2004 van het
parochieverband. Sinds februari 2003 was ze al minder gaan
werken in onze parochies in verband met de deeltijdfunctie voor de
stichting Azora, waaronder bijvoorbeeld St Gertrudis ,’S-Gravenwal
en Antonia.
In het jaar 2004
Er wordt een start gemaakt met plannen om aanpassingen of
uitbreiding aan het kerkgebouw te doen om zo de kerkfunctie voor
onze Emmausparochie te kunnen behouden. Gaan – de - weg werd
duidelijk dat met een geringe investering het gebouw functioneler
gemaakt kon worden. Uit gesprekken met mensen van
begrafenisondernemingen bleek al snel , dat er behoefte was aan
een goed mortuarium.
In het jaar 2005
Met enkele aanpassingen wordt een mortuarium gerealiseerd, de
sacristie verplaatst naar de vroegere spreekkamer en het koorlokaal
wordt ingericht als Koor/keukenzaal.
Verschillende manieren van herdenking zijn mogelijk in de daarvoor
speciaal afgeschermde kerkzaal. Afscheiding altaargedeelte met
een gordijn, mobiele scheidingswanden en nieuwe stoelen maken
het interieur tot een passend geheel.
In 2005 wordt een nieuw begin gemaakt. De parochies van Didam,
’s-Heerenberg en Wehl gaan bouwen aan één samenwerkings verband. Voor dertien parochies zal één pastoraal team van 4
pastores gaan werken. Op 9 december 2005 wordt het pastorale
team voor het nieuwe parochieverband gepresenteerd. De
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samenwerking tussen de parochies wordt bekrachtigd door het
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Pastoor
B.Aarsen, Pastoor P.Tervoort, diaken Th. Reulling en pastoraal
werkster M. Dijkman vormen samen het pastorale team.
Jaren 2006 -2012
De tijdgeest onder invloed van snel veranderende maatschappelijke
inzichten werkt niet in het voordeel van de Rooms Katholieke kerk.
Ook in onze parochie is dat het geval en blijkt dit uit het zeer lage
percentage betrokkenheid van de parochianen. Bestuur en pastoraal
team maken zich zorgen voor de toekomst en het voortbestaan van
de parochie.
In 2007 onderzoekt een werkgroep de vitaliteit van de parochie. Op
verschillende vlakken doen zich problemen voor:
Personeel: bestuur en werkgroepen vinden niet of nauwelijks nieuwe
mensen.
Financieel: minder mensen geven wat meer, maar velen haken af en
we kunnen nauwelijks aan de verplichtingen van het
parochieverband voldoen.
Geloofscommunicatie: voor specifiek project om iets voor de kerk
(gebouw) te doen, zijn nog wel mensen te vinden , maar praten over
geloof en doorgeven ervan ligt heel moeilijk.
In jaar 2008
Met een plechtige eucharistieviering waarin pastoor Wim van Essen
de celebrant is en oud pastores concelebrant zijn
viert de Emmausparochie haar 40 jarig bestaan.
In jaar 2009
Ondanks de inspanning van velen blijft de situatie zorgelijk en
schrijft het parochiebestuur in het contactblad van september 2009
HAALT DE EMMAUS PAROCHIE 2012 ?????
Via een enquête, waarop weinig respons komt, alsook op de
parochieavond , brengt het bestuur nog eens de zorgelijke situatie
onder de aandacht.
Helaas er is te weinig toekomst perspectief en dat is de reden, dat
het bestuur van de Emmausparochie in 2010 besluit tot het
aanvragen van de sluiting van de Emmauskerk.
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Zondag 26 mei 2013- een week na het pinksterweekend- is de
slotviering na 45 jaren sinds de eerste weekendvieringen in het
pinksterweekend van 13 en 14 mei 1967 een feit.
Het Contactblad
Start is gemaakt in het jaar 1976 door werkgroep parochieopbouw
En vanaf 1 juli 1977 heeft pastoor Ramaekers het verder
uitgebouwd tot een contactblad dat aanvankelijk met de regelmaat
van 2 weken verscheen. Vanaf het kerstnummer van december
1977 worden voor de eerste keer de( weldoeners) begunstigers van
ons contactblad vermeld. Welgeteld 22 deelnemers.
Tot en met het laatst verschenen contactblad in mei 2013 staan nog
een aantal van deze (start) begunstigers vermeld .(zie lijst
december 1977 afzonderlijke pagina)
Het Jaar 1988
Vanaf dit jaar wordt het contactblad uitgebreid tot een contactblad
voor de beide parochies van ’s-Heerenberg en Lengel.en we starten
met een nieuwe eerste jaargang.
Door de inspanning van een werkgroep is het gelukt om het aantal
begunstigers, dat in de loop der jaren al wel redelijk gestegen was,
fors uit te breiden. In verband met de grotere oplage was dit ook
nodig om de kosten te dekken. De grote groep begunstigers zijn we
erg dankbaar voor hun jaarlijkse bijdrage.
De raap- vouw- en niet- en bezorg groep heeft ook de nodige
versterking gekregen. Het maximaal aantal bezorgde contactbladen
– in meerderheid huis aan huis bezorging in de beide parochies –
bedroeg op een gegeven moment bijna 3700 stuks. Door alleen nog
aan belangstellenden en in de ledenadministratie ingeschreven
parochianen een contactblad te bezorgen, is het aantal
teruggebracht tot ongeveer 2700 stuks per uitgave.
Redactie van het blad mag in dit verband niet worden vergeten.
Medewerksters van het secretariaat zorgen voor verzamelen van de
gegevens, het typewerk, het tijdig binnenkrijgen van roosters en te
publiceren gegevens. Daarna gaat het document naar de eind
redacteur, die het geheel afwerkt en kant en klaar klaarzet zodat het
gedrukt kan worden in eigen beheer. Hiervoor zijn wisselend
parochianen beschikbaar geweest.
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Uit contactblad december 1977
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Uit contactblad van september 1992
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Emmauskoor
Voordat het kerkgebouw in 1970 gereed kwam heeft het
Emmauskoor op verschillende locaties in de parochie haar
repetitites gehouden( achterzaaltje cafe de Klomp, voorheen
Sliepenbeek) familie Gerritsen thuis in Antoniusstraat, kantine
Heuvelland.In de loop van de jaren is het een hechte groep
geworden. Vanaf de oprichting van het koor zijn er nu nog steeds
enkele leden lid van het Emmauskoor.
Tijdens 45 jaar Emmausparochie heeft het koor diverse mensen
mogen verwelkomen als organist, maar ook om verscheidene
redenen weer zien vertrekken. We denken hierbij aan Riek
Gerritsen, dirigente en organiste, de heer Schram als dirigent. De
heer W. Kock als organist bij het in gebruik nemen van het nieuwe
orgel in 1974. Vanaf 1975 heeft ongeveer 25 jaar lang de heer J
Böhmer het koor als dirigent geleid. Johan is nog steeds lid van het
koor en is nu op 93 jarige leeftijd nog steeds op de repetities en bij
de diensten in de kerk aanwezig.
Nu alweer zo’n kleine 10 jaar oefent en zingt het koor onder leiding
van de heer Frans Gerritsen.
Het Emmauskoor verzorgt één keer per maand de zang in de viering
bij st Gertrudis in Ulft, sinds de tijdelijke verhuizing in november
2010 wegens de nieuwbouw.
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The Eternal Singer

Het jongerenkoor The Eternal Singers is in 1988 opgericht door
mevrouw Corry Jacobs. De grote drijfveren van dit jongerenkoor zijn
de dames Wendy Hageman-Kaak en Chardie Boschker-Went, leden
vanaf de oprichting.
Sinds de oprichting is pastoor Bruggink een grote stimulator voor het
koor geweest.
Met enthousiasme oefenen de leden elke maandagvond in de
Emmauskerk en hun repertoire is overwegend Engelstalig.
Elk lustrum van hun bestaan hebben ze met een speciale viering
hieraan aandacht besteed. Ter gelegenheid van hun 10 jarig en 20
jarig bestaan is er een JUBILEUMVIERING geweest.
De laatste op 17 mei 2008 met als voorgangers Pastor W. van
Essen en Pastoor G.Bruggink. Dit jaar – 2013 - bestaat het koor 25
jaar en komt er wellicht nog een speciale viering.
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Een multifunctioneel kerkgebouw. Dat komt door haar inrichting,
mogelijkheden en aanwezige voorzieningen.
Een keuken met goede voorzieningen, toiletten, mortuarium en
scheidingsgordijnen en wanden, waardoor geschikt te maken voor
diverse passende activiteiten.
We herinneren ons de jaarlijkse ziekendagen in de jaren tachtig en
negentig, waarbij vele nemers uit de diverse omliggende parochies.
Later is hiervoor de bezinningsmiddag voor in de plaats gekomen.
Mogelijkheden voor koren om te oefenen.
Gelegenheid om afscheid te nemen, wanneer een dierbare is
overleden.
Geschikt om na vieringen samen koffie te drinken.
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Geloven in beweging
Bij het verlaten van het kerkgebouw van de Emmaus en wetend, dat
de deur eigenlijk voor goed dichtgaat, heb ook ik dubbele
gevoelens. De kleine 10 jaar dat ik hier ben heeft dat gebouw
onderdak geboden aan die momenten dat ik intens met mensen
scharnierpunten in hun leven herdacht en gevierd heb. Afscheid
genomen van mensen die heel dicht bij zijn gekomen, omdat ik in de
meest kwetsbare momenten hun levensverhaal mocht horen en
samen de weg van loslaten en afscheid nemen ben gegaan. Intense
verbondenheid die vaak gestalte kreeg onder “zomaar een dak,
boven wat hoofden”. Maar ook denk ik aan dat kleine kringetje van
mensen rond de doopvont, die oprecht dankbaar, de geboorte van
hun kind vieren en in hun verwondering God ontdekten. Maar ook
die gewone zondag waar die ene blik van herkenning mij het gevoel
gaf van thuis kunnen zijn bij elkaar. Wat had ik graag gewenst dat
veel meer mensen dat gevoel ook hadden gehad. Ik denk ook aan
alle pogingen van bestuursleden om te zoeken naar nieuwe
initiatieven en het pogen mensen erbij te trekken. Teleurstelling en
verdriet was en is er en dat gaat ook mij niet in de koude kleren
zitten. Ook ik ben geen priester die geroepen is deuren te sluiten,
maar juist om mensen bijeen te brengen. Maar de realiteit moet ook
ik met lede ogen aanzien. Die verbondenheid echter gaat niet weg.
Ik weet het zeker. Mijn ervaring heeft me geleerd, dat ook al ben je
weg of verdwijnt een gebouw, al die mensen, die gemeenschap die
geworteld is, blijft.
Geloven is in beweging komen en blijven. Ik hoop van harte dat we
samen onderdak vinden bij elkaar, bij de geloofsgemeenschappen
rondom ons die hun gastvrije deuren en harten openzetten voor ons,
voor heel de Emmausgeloofsgemeenschap. Het zal tijd kosten, veel
tijd en geduld om weer dat gevoel te krijgen, denk ik. Verdriet en
rouw is heel hard werken en je wordt er soms heel moe van. Maar
we mogen dat laatste woord van Jezus nooit vergeten: “Ik ben met
u, alle dagen”.
Ik wens ons allen heel veel sterkte en zegen,
Ben Aarsen, pastoor
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