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Geloofskern Emmaus – Pancratius 
 
 

St. Pancratiuskerk 
Hofstraat 2, 
7041 AD  ‘s-Heerenberg 
 
 
 
 
Bankrelatie St. Pancratius: t.n.v. Par. H. Gabriël, ’s-Heerenberg 
 
     

Algemene rekening Rabobank IBAN NL96 RABO 0154 6624 02 

Kerkbijdrage Rabobank IBAN NL64 RABO 0326 6590 13 

 
 

 

Secretariaat: 
 

Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz.  
 
Adres:   Hofstraat 4, 
   7041 AD ’s-Heerenberg 
    0314 – 661224 
 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. 

E mailadres:   emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl 
Website:  www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl 
 
Website parochie www.parochiegabriel.nl 
 
 
 

 
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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Epifanie 
 
Een vrouw moest naar het ziekenhuis om de arts te spreken die haar zou gaan 
vertellen hoe het er met haar ziekte voor stond. Ze was uiteraard zeer nerveus. 
De arts kwam lachend aanlopen, zodat alles erop wees dat hij een goed be-
richt had. Hij kwam echter met een verkeerd bericht. Zwaar aangeslagen, om-
dat ze door hem op het verkeerde been was gezet, zocht ze haar toevlucht tot 
de stilteruimte in het ziekenhuis. Daar was een Nederlands-Surinaams meisje 
bezig met stofzuigen. De vrouw wilde weggaan, maar besloot toch in een stoel 
te gaan zitten en brak in huilen uit. Ze hoorde dat de stofzuiger achter haar 
uitging. Het meisje liet haar alleen. Even later voelde ze een hand op haar 
schouder. Het meisje zei: “U moet op God vertrouwen”. Toen ging ze weg. De 
vrouw bleef, diep ontroerd, achter. 
 
Dit historische voorval zou ik een epifanie willen noemen. Meestal wordt het 
woord gebruikt voor de verschijning van Christus, maar het kan ook worden 
gebruikt voor de verschijningen  waarmee Hij zich op andere wijze aan ons 
voordoet, bijvoorbeeld in de gedaante van een stofzuigend meisje dat ons 
troost. Misschien moeten we de epifanie vooral zien als een werktuig van de 
Geest. In een intens droevige situatie, of in een kleurloze situatie, waarin we 
weinig of niets meer verwachten, kan zich een epifanie voordoen. We hoeven 
hierbij niet aan verheven dingen te denken. Het gaat om aardse zaken of woor-
den, beelden of gebaren, die toch van buiten onszelf tot ons doordringen en 
ons wijzen op een andere werkelijkheid, die we kwijt waren. 
 
De naam heeft een eigenaardige epifanie-werking. Iemand die mijn naam 
noemt, lijkt op een  bijzondere wijze tot mijn hart door te dringen. Het is of het 
roepen van de naam iets te maken heeft met het roepen van God. Het roepen 
van God heeft altijd het karakter van een oproep. Ik word opgeroepen om din-
gen anders te zien of anders te gaan doen. Het is alsof ik een opdracht krijg. 
Zo moet het ook met de vrouw in het stiltecentrum zijn gegaan. Ze werd ge-
troost, maar de troost bevatte ook een opdracht. “U moet op God vertrouwen”. 
Na Pasen wordt het epifanie-karakter van Jezus’ optreden versterkt. Het is 
alsof er dimensies bijkomen. Hij komt door gesloten deuren heen bij zijn leer-
lingen. Na Pinksteren wordt het epifanie-karakter algemeen. Nu is het zo dat 
God volledig Zijn naam waarmaakt: “Ik zal er zijn zoals Ik er zijn zal” (Exodus 
3). Het is aan God hoe Hij Zijn verschijningsvorm kiest. Het is aan Hem voor-
behouden. Op geen enkele wijze kunnen we de epifanie beïnvloeden (dat zou 
magie betekenen). Tegenover de epifanie zijn we passief. We ontvangen een 
teken. En we zien nieuwe ruimte en nieuwe toekomst. Zonder epifanie zou er 
geen mens geloven. Anderzijds, zonder geloof is de epifanie niet te herken-
nen, al weet je het nooit. De epifanie blijft in laatste instantie Gods Zaak. Als 
Hij Zich wil laten (her)kennen, doet Hij dat.  
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De rapen 
 
Gaar dus. De rapen. 
 
Geen verbinding meer met internet. Een hele wereld op zwart. Een hele dag. 
Kalmeer me zelf: komt wel weer goed. KPN zal wel een majeure storing heb-
ben. Dat soort gedachten. Gaat zo weer over. En ik kan nog best even zonder. 
Ja, wacht eens even: ik kan ook niet bij mijn DRIVE. Al mijn gegevens in the 
Cloud zijn geamputeerd. Ik kan geen blogje schrijven; ik kan geen telefoon-
nummer opzoeken. Ik probeer eens dit; ik klik eens op dat. Maar vervolgens 
merk ik dat ook de TV eruit ligt. En mijn seniorenalarmering. Dat is andere 
koek. Ik doe een vertwijfelde poging mijn modem te resetten. Levert ook zero 
op. 
 
Nu zijn de rapen dus echt gaar. Ik grijp in. Ik pak de telefoon. Ik gooi de leeflijn 
naar KPN uit. Nope. Helemaal niks. Ik ben echt afgesloten van de wereld.  
Ik praat nog meer op me zelf en de huisgenoot in, dat er geen man overboord 
is. We zijn beiden nog van voor het internet. De mist trekt in eens een beetje 
op: ik heb nog een mobieltje! Nog van vóór de dinosauriërs,- maar toch. Wat 
kun je dan blij zijn. En ja hoor daar wil de juffrouw van de helpdesk best door 
praten. Ik complimenteer haar dat ze zo blijmoedig overkomt bij mijn ellende. 
Ja, ze kijkt wel even mee en ziet alle ellende op mijn postcode. En neen, er is 
geen sprake van een storing bij mij in de buurt. Maar ik heb pech. Waarom ik, 
weet ze niet. Modem is dood en zal dat blijven ook. Ze kan dat niet vanuit haar 
schuttersputje verhelpen. Morgen stuurt ze een monteur om een nieuwe te 
brengen. 
 
Dat wordt vandaag dus niks. Met een zekere waardigheid toch wel komen we 
de avond door. Er waren nog voldoende niet gelezen kranten, zodat we ons 
niet tot scrabbelen of cluedo hoefden te verlagen. Een avond met alleen maar 
boeken, gelardeerd met een tijdje darts gooien en twee ontwerpen voor schil-
derijen bij radio 4 muziek is eigenlijk wel moed gevend. Goeie ouwe radio: 
doet het nog! Dat is eigenlijk een prima avond. We hadden ook nog kunnen 
converseren. 
Je moet het zelf weer bedenken, dat is wel fascinerend. Je drijft niet mee op 
wat de TV voorlegt. Dat was altijd wel zo, natuurlijk. Maar om het weer eens 
te ondergaan: helemaal top! Vriendelijk gaan we onder de dekentjes, want 
morgen is er weer een nieuw krant! Dan doen we weer mee met de wereld. 
Ons krijgen ze niet klein. 
 
Ja, ja die volgende morgen. Ik haal de krant die ik al 60 jaar trouw lees van de 
deurmat…. Maar mooi niet. Niks krant. Dat heb ik weer. Dat heb ik dan ook 
weer. Zo’n dag dus. 
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Meteen bellen naar de bezorger. Nummer hangt prominent op prikbord. Hoef 
ik gelukkig niet op internet op te zoeken. Een beetje goed georganiseerd huis-
houden houdt daar rekening mee. “Maar dit nummer is niet in gebruik”. Heb ik 
dus ook weer. Statistisch kan dat niet kloppen, zo veel tegenslag bij elkaar op 
één adres. 
 
Plan B. Krant in de losse verkoop halen. Ik wil bellen of ze de krant wel hebben 
gekregen; als ik zonder meer erop af stuif zul je zien dat Trouw ook plat ligt: 
dat zal ik dan ook wel weer hebben,- in die stemming ben ik zo langzamer-
hand. Maar er wordt niet opgenomen. Ik blijk verkeerd nummer in te toetsen. 
Dus ik naar de winkel. Race tegen de klok. Verkeerslichten werken mee. Zal 
de laatste net meegenomen zijn, want iedereen… Gelukkig: van verre zie ik 
de vertrouwde Voorpagina. Ik ga het redden! De niets vermoedende uitbater 
van de winkel roep ik schertsend toe: “Waarom hebt u wel een Trouw en ik 
niet?” De man neemt twee tellen om de diepte van de vraag te peilen, en 
waagt het dan met: “Misschien ben ik wat trouwer dan U?!” Op zich kan dat 
niet, want ik lees de krant al 60 jaar. Ik geef dat de man ook te kennen. Maar 
ik complimenteer hem wel met de geweldige reactie. 
 
Als u dit leest is de monteur niet gestrand in een verkeersinfarct rond Rotter-
dam; dan heeft hij alle palletjes en nippeltjes en piefjes en draadjes op de 
vereiste manier aangebracht. Een opgeluchte klant achter latend. 
En ik gun me een avondje snooker aan de buis. Een lange avond. 
 

JanAnne Bos 
 
 

 
 
Bij het begin van actie Kerkbalans in januari 2018 
schreven we, dat blij waren dat onze  mooie St . Pan-
cratiuskerk open is gebleven. MAAR !!!!  we moeten 
samen wel goed ons best doen om ons kerkgebouw 
ook voor de toekomst open te houden. 

 
Bij het samenstellen van dit bericht hebben we nog een paar dagen in het jaar 
2018 te gaan en kan het natuurlijk zo zijn, dat er nog enkele betalingen bin-
nenkomen. De bezorgdheid dat we het begrote bedrag voor dit jaar niet halen, 
blijkt op dit moment helaas waarheid te worden. 
Per 27 december 2018 is € 39.850,- ontvangen van het toegezegde bedrag 
van € 40.400,- (98,6%).  
In ons volgende contactblad kunnen we de definitieve stand met analyse over 
2018 vermelden. 
 
Werkgroep Kerkbalans Emmaus- St. Pancratius  
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Ontmoetingsmiddag voor alle 70 plussers van  
de geloofsgemeenschap Emmaus - Pancratius  
 
Op woensdag 23 januari 2019 zal om 14.15 uur in het Bosmanhuus in Len-
gel een ontmoetingsmiddag gehouden worden voor alle 70 plus parochianen 
van de Emmaus-Pancratius-, Suitbertus- en Oswaldus- geloofsgemeenschap-
pen. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deze middag bij te wonen. 
Het spreekt vanzelf dat ook uw partner of begeleider daarbij van harte welkom 
is. 
We beginnen met een viering. We hopen dat deze bijeenkomst bezinnend 
maar vooral ook gezellig zal zijn. Na de viering wordt u in de gelegenheid ge-
steld om, onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers en een 
drankje en een hapje, met elkaar een praatje te maken. Ook zullen enkele 
leden van de pastoraal team aanwezig zijn.  
Het samenzijn zal om ongeveer 17.00 uur afgesloten worden. Koffie, thee en 
2 drankjes zullen u aangeboden worden. Verdere drankjes zijn voor eigen re-
kening. 
Onder dit bericht vindt u een aanmeldingsformulier. Wilt u de strook afknippen 
en ingevuld inleveren in de brievenbus bij het parochiesecretariaat. Bij het 
Bosmanhuus is voldoende gelegenheid om te parkeren. 
 
Mocht u problemen hebben met vervoer naar de ontmoetingsmiddag, laat het 
ons weten, zodat we daarvoor een oplossing kunnen zoeken. 
 
Geloofsgemeenschap Emmaus –Pancratius   
telefoonnummer secretariaat  0314-661224 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ANTWOORDSTROOK (graag inleveren vóór 16 januari 2019) 
  
Mevr. /Dhr....................................................................................................... 
  
Adres.............................................................................................................. 
  
Plaats.............................................................................................................. 
 
tel. nr.............................................................................................................. 
  

Ο komt naar ontmoetingsmiddag in het Bosmanhuus met ....persoon/personen 

  

Ο heeft nog plaats over in de auto 

 

Ο ik heb geen vervoer, wilt u contact met me opnemen 

  



7 
 

Actie KERKBALANS 2019 

 
De jaarlijkse actie kerkbalans houden we in de periode 
19 januari tot en met 26 januari 2019. Vele vrijwilligers 
van onze geloofskern hebben hun medewerking aan 
deze actie inmiddels weer toegezegd. Daar zijn we 
heel blij mee.!!  Samen kunnen we er een succes van 
maken door een bijdrage te doen voor het jaar 2019. 
Om onze mooie  St. Pancratiuskerk ook in de toekomst open te kunnen hou-
den, zal het echt anders moeten. ! 
 
Wanneer we er samen in slagen om de totale bijdrage voor 2019 te verhogen 
met ongeveer 5% ten opzichte van het jaar 2018 zal dat beteken dat we zo'n 
€ 2.000,00 per jaar meer bijeenbrengen en is er een goede kans van slagen. 
Heeft u nog niet eerder  deelgenomen aan actie kerkbalans (wat voor vele 
jonge parochianen geldt) dan vragen wij u vriendelijk om er over na te denken 
dit jaar wel te doen. Onze kerk is immers nog steeds van waarde bij vele bij-
zondere gelegenheden. 
Laat onze vrijwilligers niet in de kou staan. Zij doen het niet voor zichzelf, maar 
voor onze geloofskern Emmaus- St Pancratius. In de persoonlijke brief die u 
ontvangt om deel te nemen aan actie Kerkbalans 2019, treft u meer gegevens 
hoe u kunt deelnemen en de wijze van betaling. 
Wij rekenen op u allen. Het in stand houden van onze geloofskern is geen 
zaak van enkelen, maar gaat ons allemaal aan. 
 
Werkgroep Kerkbalans Emmaus- St. Pancratius 
 

 winterpret  
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Kerkberichten van de geloofskern 
Emmaus – Pancratius. 

 
Van zaterdag 12 januari t/m vrijdag 22 februari.  

 

DOOP VAN DE HEER.  
 
Za. 12 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Daan Blom; Wim Bosman; Jacques 
Doeleman nms. de buurt; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Theo Giezenaar; Leo 
Haverdil; Jascintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Elze Kersten-Bosch; Else 
v. Leeuwen-Nuij; Gerhard Vollenbroek, Mia Verheij-Meijer; Piet v.d. Gun b.g.v. zijn verj. 
en voor Jacques Doeleman nms. de buurt;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-
Derksen; pastoor Nollen; Regien Wissink-Hell en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;   

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

 
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR.  

 
Za. 19 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Leo Haverdil; 
Elze Kersten-Bosch; Else v. Leeuwen-Nuij; Gerhard Vollenbroek en voor  Jolanda 
Heitkamp-Wensink;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendriksen-Derksen; 
pastoor Nollen en voor  Willy Verheij-Overbeek;  
 

Wo. 23 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.  
 

Za. 26 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. One More Voice. 
Voorganger: pastoor J. Jansen en diaken Th. Reuling. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Ben Gie-
zenaar en Ada Giezenaar-Vet; Leo Haverdil; Jascintha Hermsen; Elze Kersten-Bosch; 
Else v. Leeuwen-Nuij; Gerhard Vollenbroek; Bep v.d. Heiden-Pörtzgen en voor Lies 
Stoffelen-Paau. 
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en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-Derksen; Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-
Venhoeven en voor  pastoor Nollen;  
 

Wo. 30 jan.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 02 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Jan Berendsen b.g.v. zijn verj.; Daan 
Blom; Wim Bosman; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Leo 
Haverdil;  Elze Kersten-Bosch; Else v. Leeuwen-Nuij; Hein Verbücheln  en voor Gerhard 
Vollenbroek;  
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim en Dora Hendriksen-Derksen en 
voor pastoor Nollen;  
 

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

 
Wo. 06 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering. *(1) 
 

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 

Za. 09 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. St. Oswalduskoor. 
Voorganger: pastoor J. Jansen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Leo Haverdil; 
Jascintha Hermsen; Joep en Doortje Joling-Menting; Elze Kersten-Bosch; Else v. Leeu-
wen-Nuij; Gerhard Vollenbroek, Mia Verheij-Meijer; Joep Wennekes als jrgt.;  Mia Ver-
heij-Meijer en voor Joep Wennekes als jrgt. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-
Derksen; pastoor Nollen; Regien Wissink-Hell en voor Jan en Stien Zweers-Hendriksen;   

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

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 
Za. 16 febr.: Pancratius: 19.00 uur Eucharistieviering  m.m.v. Middenkoor Nieuw Wehl. 

Voorganger: pastor B. Aarsen. *(2). 
Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: 
Wim Bosman; Jacques Doeleman; Cilly Ebbing-Lövering; Gerrit Gerritsen; Theo Gie-
zenaar; Leo Haverdil; Elze Kersten-Bosch; Else v. Leeuwen-Nuij; Gerhard Vollenbroek 



10 
 
en voor Chris Ebbing b.g.v. zijn verj. 
 
en vanuit de geloofskern St. Suitbertus Stokkum: 
Hein Hengevelt en Nellie Hengevelt-Venhoeven; Wim Hendriksen en Dora Hendriksen-
Derksen; pastoor Nollen en voor  Willy Verheij-Overbeek.   

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

*(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 

 

 
Jaaroverzicht van de 

Emmaus-Pancratiusgeloofsgemeenschap. 
 

Samenstelling per 20 december 2018 
(aantal parochianen) 

 

Jaar Aantal 
adressen 

t/m 6  
jaar 

7 t/m 64 
jaar 

65+ totaal 

2014 2.661   89    3.567 1.321 4.977 

2015 2.588   71    3.429 1.336 4.836 

2016 2.614   71 3.443 1.349 4.863 

2017 2.665 77 3.395 1.408 4.880 

2018 2.699 60 3.325 1.421 4.806 

 

Aantal in onze kerk: Aantal in onze kerk: 

Doopsels:   9 Communicanten: 17 

Uitvaarten: 18 Vormsels: 2 

  Huwelijken: - 

 
  

https://www.parochiegabriel.nl/vieringenrooster-parochie.html
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Begunstigers 
...natuurlijk bedankt voor uw (financiële) ondersteuning  

van ons parochieblad 

Wilt u  uw parochie ook (financieel) ondersteunen,  door hier uw advertentie regel te 
plaatsen ?    Neem dan even contact met ons op  (0314) – 661224 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ALBERT HEIJN-DE BOER, .................... Winkelcentrum "De Bongerd"16,  661561 

albert heijn levensmiddelen 
 

An & An, .......................................................................... …Molenpoort 21, -668868 

Dames- en herenmode 
 

Harrie ARENDSEN VOLVO DEALER .. Transportweg 23. Doetinchem, -334451 
Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov), Almelo. 
 

Wim  ARENDSEN, ........................................................... Lengelseweg 62, -662980 

Automobielbedrijf 
 

AZORA,   

Woonzorgcentrum en Verpleeghuis "GERTRUDIS" ...... Marktstraat.12,  663641 
 

BERGH  BRANDKASTEN, .............................................. Goorsestraat 14, -661452 

brandkastenfabriek en brandvertragende deuren 
 

De  BEUK, ...................................................................... Emmerikseweg 7,  667767 

Instituut voor fysiotherapie “de Beuk”, B.J. Kruyt 
 

BIJENHOF-AK-TECHNIEK, .............................................. Goorsestraat 6,  662419 

rolluiken, zonweringen, bedrijfs-, garage- en brandvertragende deuren 
 

BLOEMENSHOP  ”OASE”,................................................Kruisstuk 10-A,  664300 
 
 

Resto de BONGERD, ....................................................... de Bongerd 6-8,  661440 

grill- en snackbar 
 

BOOIJ  te  SCHILDERSBEDRIJF, ......................... Oudste Poortstraat 18,  663141 

"sterk in vakwerk" ! 
 

Heinie  BOSCH, ..................................................................... Stadsplein 2,  667131 

Slijterij – zoetwaren - kaas 
 

BOWLINGCENTRUM, ........................................................... Stadsplein 5,  662642 

bowlingcentrum 
 

BRIL IN MODE, ............................................................... Zeddamseweg 6,  665065 

oogmeting, brillen, contactlenzen 
 

CORNIELJE  PRAKTIJK, ................................................ Lengelseweg 74,  661760 

Magnetiseurs, Touch for Health 
 

D&S WOMEN- MENSWEAR, .......................................... Zeddamseweg 2 -667964 

Mode voor hem en haar 
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SCHILDERSBEDRIJF R. ERDHUIZEN, ... Oude Doetinchemseweg 37-A,  661491 

Schildersbedrijf, glas-verf-behangspeciaalzaak. 
 

Frans  GERRITSEN, ........................................... Zeddamseweg 4, Lengel,  651673 

”Quo Vadis”  aanhangwagens 
 

GOOSSENS TWEEWIELERS, ..................................... Klinkerstraat 22/24 -661254 

Uw adres voor electrische-, sport-en stadsfietsen 
 

CAFE  en  ZALENCENTRUM  “de GRACHT”, ................... Marktstraat 1,  661989 
 
 

HAARING & HENGEVELT, ....................................... Molenpoortstraat 48,  664025 

makelaardij o.g. b.v. 
 

H & M  HAARMODE, ..........................................................Molenstraat 16,  662461 

kapsalon voor Hem en Haar 
 

HEITKAMP, ............................................................... Oudste Poortstraat 2,  661209 

hotel-café-restaurant 
 

HUBO-FRANKE, ............................................ Oude Doetinchemseweg 13,  661335 

alles voor de "doe het zelver". 
 

HULKENBERG B.V. ........................................................... Ulenpasweg 2,  664400 

transport- en opslagsystemen 
 

INDUSTRIAL  PARTS  TE  BOOY BV. ........................... Goorsestraat 16,  661514 
 
 

JOBMAX  UITZENDBURO  B.V., ........................................... Stadsplein 7,  343877 

De betrokkenheid werkt stevig door 
 

H.J.  De JONG, ............................................................. Stokkumseweg 18,  665175 

Goudsmid 
 

KAAK VLAGGEN., ........................................ Tackenweide 31, Emmerich,  661812  

Specialisten in reclame vlaggen en banners 
 

KATJA-FASSIN  B.V., ........................................................ Ulenpasweg 8,  676280  

groothandel.in drop- en suikerwerken 
 

KEURSLAGER  KLARENAAR, ........................................... Marktstraat 5,  661202 

al een eeuw kwaliteitsslagerij ! 
 

KRAAIJKAMP ...................................................................... Eltenseweg 8,  664776 

Kraaijkamp belettering en reclame 

 

KUPERS B.V, ............................................................. Nijverheidsstraat 18,  661549 

Loodgieters- en Installatiebedrijf 
 

SEMPERFLORENS BLOEMSIERKUNST, ...................  Marktstraat 19,  661363 

HOVENIERSBEDRIJF Th.KUSTER 
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HOTEL  BRASSERIE  “De LANTSCROON”, .................. Molenstraat 12,  664157 
ook voor uw vergaderingen, recepties, koffietafels enz. 
 

MONTFERLAND UITVAARTZORG, ............. de Koppelpaarden 15,  06-83989970 

Bertil Vollenberg, www.montferlanduitvaartzorg.nl 
 

LITJES -SNACKBAR, ..................................... Oude Doetinchemseweg 5,  663691 

Cafetaria en Café ’t Olde Veld 
 

Henk  NIJLAND, ............................................................... Klinkerstraat 38,  661405 

"uw tweewielercentrum" 
 

AUTOBEDRIJF  Jan  NIJLAND  V.O.F, .......... Plantsoensingel Zuid.22-A,  662681 

Verkoop alle merken, onderhoud en reparaties 
 

OVERDIJK  T.F, ............................................................ Achter de Kom 26,  653216 

tandprothetische praktijk 
 

Mr. A.G.van der REIJT &  Mr. P.REIJENGA, ...... Min.Veldkampstraat 2a,  662045 

Netwerk Notarissen 
 

ROSENDAAL MAKELAARS  BV......................................... Stadsplein 75  668844 

Voor taxatie, aan- en verkoop van uw  woning 
 

De RUITER  PUTMAN  MEIJER  Bouw  B.V., ................................. ,  0316-531545 
 

SCHOOT  NATUURSTEEN  B.V., .............. Fabriekstraat 18, Doetinchem,  340054 

Grafmonumenten en andere natuursteenproducten 
 

CAFÉ  SCHUURMAN, ......................................................... Molenstraat 2,  661266 

café "de SNOR", Partijen voor 100 pers., koffietafels en vergaderingen. 
 

FOTOSTUDIO  SOMMERS, ................................................ Stadsplein 6B,  668846 

portretten-reportages, pasfoto’s en lijsten  
 

Hans  SPEET, ............................................................... Lengelseweg, 111,  664379 

ook uw glazenwasser ! 
 

TANDARTSEN PRAKTIJK ................................................ Handelsweg 8 ,  667600 

Van der Louw 
 

DRUKKERIJ  VELTHAUSZ, ......................................... Zeddamseweg 24,  662644 

voor al uw drukwerk ! 
 

VERKEERSSCHOOL  ”MONTFERLAND”, ..... Willem Schuurmanlaan 30  664008 

Guido en Martina Seegers: voor uw autorijlessen 
 

VOLVO DEALER ....................................... Transportweg 23 Doetinchem, -334451 

Vestigingen in: Doetinchem, Zevenaar, Ruurlo, Hengelo (Ov),  Almelo 
 

WENNEKES-VISHANDEL, ..............................................Weteringstraat 1,  661222 

Geopend: di t/m vr van 10 t/m 17.30 uur; zaterdags van 10 t/m 15.00 uur. 
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Website St. Pancratius: 

 

bezoek ook op onze website  

www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl 

of scan de QR-code op je mobiel 

 

 

SOS telefonische hulpdienst   

 

Sensoor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767 

vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. 

Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens.  

www.sensoor.nl. 

 

 

Gezamenlijke doopvoorbereiding: 

 

Aanmelding via het secretariaat. 

Zie pagina 2 voor openingstijden, e-mail 

en adresgegevens. 

 

 

Bloemenbusje: ( 28 nov. t/m. 20 dec. ) 

 

St. Pancratiuskerk: € 18,20. 

 

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. 03 (van 23 febr. t/m. 19 apr. ) opgeven voor 05 februari. 

 

 

Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt € 9,00 

 
 

  

http://www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl/
http://www.sensoor.nl/
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Geloofskern  
Emmaus – Pancratius 
 
 

St. Pancratiuskerk 
Hofstraat 2, 
7041 AD  ‘s-Heerenberg 
 
 
 
 

Contactblad laten bezorgen? 
 
Dit is een meeneem- exemplaar van het Contactblad. Wilt u het in het ver-
volg ook bij u laten bezorgen? Dat kan, maar in principe wordt alleen bij deel-
nemers aan de jaarlijkse actie Kerkbalans een contactblad bezorgd. 
Voor informatie hierover en ook omtrent Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsin-
tenties enz. kunt u het beste contact opnemen met het  
Secretariaat van onze geloofskern Emmaus-Pancratius. 
 
Adres:   Hofstraat 4, 
   7041 AD ’s-Heerenberg 
    0314 – 661224 
 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. 

E mailadres:   emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl 
Website:  www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl 
 
Website parochie www.parochiegabriel.nl 
 
 
Het Contactblad is een uitgave van de geloofskern Emmaus – Pancratius  
te ’s-Heerenberg – Lengel, verschijnt 7 keer per jaar en wordt bezorgd bij de 
leden van de geloofsgemeenschap. 
 
Redactie, vormgeving, reproductie en verspreiding van het contactblad wordt 
door een grote groep van vrijwilligers, in eigen beheer verzorgd. 
 
Correspondentieadres: Redactie Contactblad 
    Hofstraat 4, 7041 AD,  ‘s-Heerenberg   
   0314-661224  
  

mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
http://www.pancratiusgeloofsgemeenschap.nl/
file:///L:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.parochiegabriel.nl
mailto:emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl?subject=tav%20Redactie%20Contactblad
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Pastoraal team 
 

Pastoor J. Jansen 
Hofstraat 4, 
7041 AD  ’s-Heerenberg 
Tel.: 0314-650028 e-mail: j.jansen@parochiegabriel.nl 
 

Pastor B.H. Aarsen  
Lieve Vrouweplein 14 (nieuw adres per 03-07-2017) 
6942 BP  Didam  
tel.: 0316-253015 e-mail: b.aarsen@parochiegabriel.nl 
 
Pastoraal werker de heer G. van der Ploeg 
Raadhuisstraat 1 
6942 BE  Didam  
tel. 06-13697367  e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl 
 
Diaken Th.H.M. Reuling ofs 
Wilhelminastraat 84 
6942 ET  Didam  
tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl 
 

Het pastoraal team wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door: 
Diaken Leon Feijen (Zeddam) 
 

Tevens worden in de parochie op verzoek van de pastoor werkzaamheden  
verricht door emeritus diaken Gerard Hendriksen (Beek) 
  

 

Contactblad - meeneem - exemplaar 
 

Het Contactblad is een uitgave van de geloofskern Emmaus – Pancratius  
te ’s-Heerenberg – Lengel, verschijnt 7 keer per jaar en wordt bezorgd bij 
de leden van de geloofsgemeenschap. 
Redactie, vormgeving, reproductie en verspreiding van het contactblad 
wordt door een grote groep van vrijwilligers, in eigen beheer verzorgd. 
Correspondentieadres: Redactie Contactblad 
    Hofstraat 4, 7041 AD,  ‘s-Heerenberg   
     0314-661224 
 

“Een oorlog beginnen is niets anders dan een knoop doorhakken, 
in plaats van hem eruit te halen.” 

Christian Morgenstern 
 

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

