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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 

Sint Brigitta te Ommen 
In de donkere decembermaand zijn er in Ommen veel mooie lichtpuntjes geweest: 
Zo kwam Sinterklaas naar de Brigittakerk om de kinderen tijdens de gezinsviering te 
verrassen met cadeautjes.  
Bracht onze jeugd €108,85, verzameld met de flessenactie, naar het Glazen huis 
van Serious Request in Apeldoorn. De opbrengst van Serious Request is voor het 
Rode Kruis, met als doel vermisten op te sporen en het contact te herstellen. 
Stond er voorafgaand aan de gezinsviering op kerstavond een prachtige levende 
kerststal bij de kerk. En werden 33 goed gevulde boodschappenpakketten be-
zorgd bij gezinnen die in de dure decembermaand ondersteuning kunnen gebruiken. 
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In het kader van de ‘Week van de Eenheid’ wordt op woensdag 24 januari om 19.30 uur een ves-
perdienst gehouden in de Brigittakerk met medewerking van pastoor Hermens en het koor Inter-
mezzo. Na afloop staat de koffie klaar. U bent van harte uitgenodigd.  
 

Heilige Cyriacus te Hoonhorst 

Gezamenlijk Kerstconcert koren Hoonhorst 
De beide koren van Hoonhorst, Pro Musica en Enjoy, gaven op 15 december 2017 samen een 
kerstconcert. Onder leiding van de beide dirigentes Magdalena Jarczyk en Joyce Krukkert zongen 
zij de sterren van de hemel.  

Gemengd koor Pro Musica 
Het concert werd muzikaal begeleid door organist Herman Wolbers en pianist Micha Wink. Naast 
bekende liederen als Stille Nacht en het mooi vertolkte Transeamus door Pro Musica zong Enjoy 
onder andere When a child is born en Stilte. Enjoy werd tijdelijk versterkt door 13 koorleden. Zij 
hebben in de afgelopen periode als project mee geoefend ter voorbereiding op het kerstconcert.  
Een aantal is hierdoor enthousiast geworden en heeft tijdens Eerste Kerstdag nog een keer meege-
zongen in de viering.  

Middenkoor Enjoy 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Kerstconcert 
Op zondag 17 december vond het jaarlijkse adventsconcert van Muziekvereniging Salland 
plaats tijdens een communieviering. In de sfeervol versierde kerk zaten vele gelovigen. Deze ad-
ventsviering is inmiddels een begrip geworden in Lierderholthuis en omgeving. Tijdens de viering 
werd er gebeden, geluisterd en meegezongen.  
Onder het genot van een bekertje chocolademelk genoot iedereen van de laatste muziekstukken. 

 

Groot onderhoud kerktoren 
Onze kerk is een gemeentelijk monument. Periodiek komt de monumentenwacht  onze kerk 
inspecteren. Hiervan krijgt de locatieraad  het inspectierapport. Naar aanleiding van het advies in dit 
rapport heeft de locatieraad besloten dat in 2018 de valbeveiliging aan de trap naar de toren 
aangebracht wordt. De klokkenstoel in de toren wordt weer in ere hersteld. De loopbrug over de 
gewelven wordt ook van een valbeveiliging voorzien. De totale kosten bedragen circa € 30.000, -
Daarom heeft de locatieraad een verzoek voor financiële middelen ingediend bij de Coöperatie 
Fonds van Rabobank Salland en Plaatselijk Belang Lierderholthuis. Zij onderschrijven het belang 
van de kerktoren en hebben daarom een mooi bedrag toegezegd. De uitvoering van dit project vindt 
in een keer plaats. Hierdoor wordt het steigerwerk maar een keer opgebouwd. Dit betekent een fi-
nanciële besparing. Ook was er tijdens de kerstdagen een deurcollecte waarin de parochianen het 
belang van dit project lieten zien. 
 

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

Afscheid van Willy Nije Bijvank 
In september 1992 hoorde de voorzitter van het R.K. gemengd koor dat Willy Nije Bijvank uit Raal-
te in de vut was gegaan. Omdat het Gregoriaans koor een vervangend dirigent zocht, werd Willy 
gevraagd of hij deze taak op zich wilde nemen. Hij gaf te kennen dit te willen doen. 
Op 14 januari 1993 dirigeerde hij zijn eerste repetitie we begonnen destijds met 25 zangers. 
Ook heeft Willy een half jaar het R.K. Gemengde Koor gedirigeerd. Onder zijn leiding heeft het 
Gregoriaans koor een paar keer mee gedaan met het Korenfestival. Tevens was hij dirigent van 
het Gregoriaans koor in Dedemsvaart waar hij 30 jaar de scepter zwaaide. Hij ontving daar de on-
derscheiding van de H. Willibrord. In die tijd dat hij in Dedemsvaart dirigent was heeft hij ook in de 
gevangenis in Balkbrug gezongen en daarna gezamenlijk, met de gedetineerden, koffie gedron-
ken. 
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Soms zeggen mensen van Gregoriaans ze zongen niet zo mooi maar dan is de vraag: “zongen ze 
niet mooi, of was de inhoud niet mooi”. Het komt erop neer dat het mooi gezongen wordt. 
Gregoriaans heeft een vast programma zodat je niet zelf de liederen kunt uitzoeken. Willy zei wel 
eens: “Als je het Rorate zingt dan gaat je hart open”…. 
Hij heeft, tijdelijk, bij verschillende koren in de omringende plaatsen als dirigent de scepter ge-
zwaaid. Meer dan 50 jaar heeft hij in Raalte bij de Kruisverheffing gezongen. Hij kwam uit een 
zeer muzikale familie. 
In het midden van dit jaar gaf hij aan dat hij aan het einde van het jaar 2017 wilde stoppen als diri-
gent, hij heeft 25 jaar het Gregoriaans koor gedirigeerd en we zijn uiteindelijk nog met 12 zan-
gers overgebleven. Er gaan grote veranderingen plaatsvinden maar we hopen dat het Gregori-
aans blijft bestaan. Op zaterdag 25 november tijdens het Cecilia feest hebben we feestelijk af-
scheid genomen en is hij o.a. in de bloemetjes gezet. Op zaterdag 23 december heeft hij de laat-
ste viering in onze kerk verzorgd en hebben we van Willy afscheid genomen. 
 
Nieuws van het bestuur: 

Waarom in 'hemelsnaam' een extra toezegging voor Kerkbalans? 
De verhouding tussen kerk en geld is altijd een wat gevoelige aangelegenheid. 
Liefde en betrokkenheid zijn niet te meten, laat staan te betalen. Geloven dat is altijd: 
'pro Deo' (voor God), gratis. 
Er zijn hardnekkige geruchten dat alle pastores betaald worden door Rome. Maar helaas is het om-
gekeerde het geval. En sommigen denken dat het kerkgebouw wel door de Bisschop onderhouden 
zal worden. Ook dat is niet zo. 
Integendeel alle kosten die een geloofsgemeenschap maakt, moeten door ons als parochianen bij 
elkaar gebracht worden.  
Bedrijfsmensen die verbazen zich altijd als ze horen hoe onze gemeenschap wordt gefinancierd. 
Inderdaad voor bijna geen geld kunnen we kerk zijn. Omdat er heel veel mensen vrijwillig 
(pro Deo) een actieve bijdrage leveren. En er zijn mensen die onze centen beheren en elke euro 
niet één keer maar een paar keer omdraaien voordat die wordt uitgegeven.  
Desalniettemin blijven er altijd nog heel wat onkosten en vergoedingen die betaald moeten worden. 
Gelukkig dragen velen bij elk jaar weer opnieuw. En hoe meer mensen bijdragen hoe meer we 
'gratis' kunnen aanbieden. En hoe meer we kunnen investeren, hoe creatiever we ons geloven on-
der de aandacht kunnen brengen. 
En dat is in onze tijd van evenementen en events, van bijzondere feesten en karakteristieke mo-
menten van groot belang. We brengen het graag voor het voetlicht en dagen heel graag alle men-
sen uit om met ons mee te doen en zich in onze parochiegemeenschap thuis te voelen. Dus, als 
we met de tijd mee willen, dan graag uw extra financiële investering/gift.   
 
Nieuws van het team: 

Vooruitkijken  
Het afgelopen jaar is voorbij en het nieuwe dat is pas net begonnen. Hoe kijkt u terug op het-
geen dat achter u ligt? Is het voorbije jaar wat u ervan gehoopt had en wat zijn uw verwachtingen 
voor het komende?  
 
Voor mijzelf was 2017 het eerste jaar dat ik volledig als priester heb mogen doorbrengen. Vol met 
allerlei bijzondere momenten die ik voor het eerst mocht beleven. Voor het eerst ’s avonds laat met 
de auto naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis om iemand die op sterven lag, de ziekenzal-
ving toe te dienen. Voor het eerst met parochianen op bedevaart. Voor het eerst kinderen de Eerste 
Heilige Communie mogen geven. Voor het eerst iemands eerste biechtvader zijn, voor het eerst als 
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priester Pasen vieren en voor het eerst nieuwe priesterbroeders de handen opleggen en doorgeven 
wat ikzelf ontvangen heb.  
 
De heilige Augustinus schreef in een preek omstreeks het jaar 430 van onze jaartelling, dat de 
tijden zijn zoals wij zijn, want wij zijn de tijden. Hij schreef dit in reactie op mensen die erover klaag-
den, dat de mensen en tijden waarin zij op dat moment leefden slecht zouden zijn. Maar Augustinus 
daagde hen toen en tevens ons nu uit, om met Gods hulp, zelf onze tijden en leefsituaties vorm te 
geven.  
 
Mijn grootmoeder zei altijd: “Wie wat wil, die moet wat.” Daarmee bedoelde ze niet gek veel anders 
dan wat Augustinus voor ogen stond. Als wij willen dat dit komende jaar beter wordt dan het voor-
gaande of dat het in ieder geval anders wordt, dan zijn we daar zelf bij om er wat van te maken.  
 
Voor mij persoonlijk was 2016, vanwege mijn wijdingen een jaar om nooit te vergeten en 2017 
evenmin vanwege alle mensen met wie ik als priester heb mogen mee wandelen op hun levensweg. 
Wat 2018 brengt dat weet ik niet, maar zolang we het met vertrouwen uit Gods handen aannemen, 
kan het alleen maar vervuld zijn van Zijn licht en barmhartigheid, en dus goed, zoals God goed is. 
 
Een gezegend 2018 en Gods rijkste zegen wens ik u allen van harte toe. 
 
Johan Rutgers, priester 
Parochievicaris Emmanuelparochie 
 
Diaconie 
Lourdes – een verslag van de reis van maandag 2 oktober 2017 tot en met zaterdag 7 oktober 
2017  
Dit keer heb ik besloten niet zo’n lang verslag te maken als de drie voorgaande keren dat ik een 
hele week daar geweest ben. 
Op maandagmorgen 2 oktober kwamen wij om 8 uur tezamen bij de Brigitta-Kerk in Ommen om 
gezamenlijk met onze mede-parochianen uit Ommen, Dalfsen, Hoonhorst, Moezenbelt, Leme-
lerveld, Heino e.d. ons op de reis te storten. Met de bus naar Maastricht om, later na de vliegreis, in 
het hotel de andere Nederlanders uit Epe, Schagen, Den Helder en uit Erp (Brabant) te treffen. Een 
heel gezelschap bij elkaar met als hotelleidster mijn nichtje Hermien Schoorlemmer en onze pastoor 
Hermens. 
Toen we vertrokken richting Maastricht hadden we allemaal onze eigen gedachten over de Lour-
desreis, hadden we in onze gedachten al besloten hetgeen je niet kwijt zou willen die week. Zij het 
zaken op het werk, zij het zaken in privé, iemand die je dierbaar is die overleden is. Over sommige 
zaken wil je het niet hebben. Bijzonder is het dan ook te ervaren dat je, als je in Lourdes bent, om je 
heen mensen verhalen vertellen die ze eigenlijk eerst niet kwijt wouden. Toch gebeurt het al de 1e 
of 2e dag dat het toch ter sprake komt. Aan het eind van de week kijk je terug en zijn mensen 
blij dat ze hetgeen hebben gedeeld wat in hun gedachten leefde. Hoe mooi is dat wel niet, men 
voelt minder druk, minder ballast, een mooie vorm van verlichting.  
We hebben een mooie week gehad. Op de slotavond toen we terug in het hotel kwamen hebben 
wij met de gehele groep nog weer even bij elkaar gezeten. Het werd al de “bonte-avond” genoemd. 
De familie Diepman kwam met een quiz en we moesten o.a. raden hoeveel kilometer we van 
Utrecht af zaten (1330 km) en alle namen van alle apostelen noteren. Individueel wisten we niet 
alles maar gezamenlijk kwamen we tot 12 apostelen, de 13e kwam de volgende ochtend bij het ont-
bijt nog voorbij. 
Iemand van de groep vroeg die avond nog of iedereen nog even wat op papier zou willen zetten, 
met een maximum van drie woorden, wat je van de week vond. Dit hebben wij gezamenlijk gedeeld 
en het betrof het volgende: 

 Saamhorigheid, begripvol, vriendschap en emoties; 

 Eén grote familie; 

 Gezelligheid, heel veel cola en slaaptekort; 

 Hopen op licht; 

 Weer gezellig, humor en veel emotie; 
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 Gezelligheid kent geen tijd; 

 Gezelligheid met elkaar; 

 Super dagen, samen zijn en soms alleen zijn; 

 Samen één gemeenschap; 

 Warmte, liefde en behulpzaamheid; 

 Geloop, hoop en liefde; 

 Samen bidden en luisteren. 

Mooie teksten dus. Francien van Berkel en ik mochten helaas bij deze ronde niet meedoen maar 
hebben wel wat opgeschreven nadien: Vriendschap, genegenheid en liefde voor elkaar. 
Nu mist nog één briefje en dat was “goed glas wijn”. Deze was van de pastoor en na een korte 
aarzeling wist ik waarom hij dat opgeschreven had. Onze pastoor mocht op de zendingsviering 
(slotviering) de preek verzorgen en daarbij ging het over een goed glas wijn. Duidend op goed luis-
teren naar elkaar bij een gesprek, een goed gesprek. Iedereen in de kerk was adembenemend 
stil. De pastoor zou deze preek eigenlijk in Ommen nogmaals een keer moeten voordragen. Dat 
onze pastoor mee was, was heel fijn. Een paar jaar terug heb ik in Lourdes van een reisvriend ge-
hoord dat, als je een compliment krijgt je dit niet mag wegwuiven, maar dat je dat in dankbaarheid 
moet aanvaarden. Nu, pastoor, een compliment van de groep voor u en ik mocht maar drie 
woorden gebruiken was de boodschap van de groep, net als op de slotavond: nu de drie woorden: 
“van grote waarde”. Meneer de pastoor: u was voor ons “van grote waarde” en willen u daarvoor 
graag hartelijk bedanken.  
Het was weer een betekenisvolle ontmoeting.  
Hartelijke groet Jeroen Seisveld 
NB mooie spreuk van Jan Diepman gehoord: “Als het niet veranderd blijft het zo.” 
 
Gemeenschapsopbouw 

Een goed idee!! 
Op een zaterdag in november kwamen ruim dertig vertegenwoordigers van onze elf geloofsge-
meenschappen samen voor een Impulsmoment in Vilsteren. Aan het einde van de dag hebben we 
nog wat goede ideeën aangedragen. De goede ideeën die door een meerderheid werden aange-
dragen zijn: 

 één centraal e-mailadres voor elke geloofsgemeenschap  

 meer 'Emmanuel' vieringen 

 in elk parochieblad structureel 1 à 2 pagina's nieuws uit de Emmanuelparochie iets 
rond kerst voor (nog) niet gelovigen  

 Agenda van toekomstige activiteiten in de Nieuwsbrief  

En ziehier het eerste resultaat:  

AGENDA: 
 

Heino.  Donderdag 25 januari 

I, Daniel Blake. 
 
Twee jaar nadat hij zijn pensioen aankondigde is de inmiddels tachtig-
jarige Loach toch weer terug met een aanklacht tegen sociaal onrecht. 
I, Daniel Blake, goed voor een Gouden Palm in Cannes, (voor beste film 
van het festival). De film toont Loach opnieuw in topvorm als voorvechter voor de genegeer-
de massa, in een sociaal drama dat uitstekend de balans vindt tussen zwaar drama en ko-
medie.  
 
 
20.00 uur in het parochiecentrum (parkeerplaats is bereikbaar via de Paalweg) 
Entree: gratis incl. koffie en/of thee. Volgende filmavond is op donderdag 15 maart. 
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Hardenberg 
Zondagavond 4 februari is er weer een filmavond in de kerk. 
The Way is de film die dan vertoond zal worden, een indrukwekkende film over een bijzondere 
pelgrimage naar Santiago de Compostella. Pastor Joop Butti zal de avond begeleiden. 
Iedereen van harte welkom, de aanvang is 19.00 uur.  
 

Vilsteren 
Op donderdag 8 februari a.s. ontvangen wij de Denker des Vaderlands, René ten Bos, in het 
Landgoedcentrum te Vilsteren. (Denkers in Vilsteren is een project van het Landgoed Vilsteren in 
samenwerking met de Emmanuelparochie) 
 

 
 
René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de faculteit der Managementwetenschappen van de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen; organisatieadviseur en verbonden aan de St Andrews universiteit in 
Schotland. Hij is columnist van het Financieel Dagblad. René ten Bos heeft diverse publicaties op 
zijn naam staan.  
 
Indien u de avond wilt meemaken verzoeken wij u ons dit te laten weten via een mail 
aan denkers@vilsteren.net. De beschikbare plaatsen zullen worden toegekend in de volgorde van 
binnenkomst van de mails. De reservering van de plaatsen zal aan u per mail worden bevestigd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
het Organisatie Comité Denkers in Vilsteren, 
Liesbeth Cremers, Joop Butti, Gerard Noordink, Marcel ten Vergert, Frans Bakker 
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