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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 

Sint Brigitta te Ommen 
 
Onlangs is de monstrans uit de Brigittakerk naar de goudsmid en juwelier Zand-
bergen in Ommen geweest. Dhr. Zandbergen was zeer onder de indruk van dit  
meesterwerk. Volgens hem zijn alle ornamenten en de voet met de hand gedreveld, 
een vak apart. Hij heeft de monstrans dan ook met een grote zorgvuldigheid on-
derhanden genomen. Zoals u kunt zien op de foto’s is de monstrans weer als nieuw. 
Onze monstrans is gemaakt in de 18de eeuw, is van zilver, heeft een hoogte van  
54 cm en is oorspronkelijk afkomstig van de R.K. kerk te Schokland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Afscheid Herenkoor Lemelerveld 
Oudejaarsdag zong het herenkoor onder leiding van Wim Sibelt voor het laatst. 
Vele jaren hebben ze gezongen tijdens de vieringen, de laatste jaren met steeds 
minder mensen. De meesten zijn vanwege de hoge leeftijd gestopt en helaas komt 
er niets meer bij. Met een bloemetje voor Wim Sibelt als dirigent en voor ieder koor-
lid, vergezeld van een daverend applaus bracht de gemeenschap de dankbaarheid 
tot uiting. 
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Heren, nogmaals bedankt. Fantastisch wat 
jullie al die jaren hebben gedaan! 
 
Uitreiking doopschelpjes 
In de viering van Driekoningen zijn de doopschelpjes meegegeven aan de ouders van de kin-
deren die in 2017 in onze kerk zijn gedoopt. 
Ouders waren actief betrokken bij de voorbereiding en hadden naar aanleiding van het verhaal van 
een tuinman die goed voor zijn plantjes zorgde, zelf ook een plantje meegenomen. 
Ieder een plantje dat ze goed bij hun pasgeboren kind vonden passen. Het plantje hadden ze aan 
het begin van de viering bij de kerststal in de kerk gezet. Hun cadeautje voor het kind in de 
kribbe. 
De kinderen die naar de kinderwoorddienst waren geweest hadden een cadeautje gemaakt voor de 
kinderen die gedoopt waren. Een schatdoosje waar het doopschelpje ingelegd kon worden. Een 
prachtig gebaar dat door de ouders heel erg werd gewaardeerd. 
Aan het einde van de viering kregen de ouders het doosje met het schelpje erbij mee naar huis.  

 

 

 

 

 

 

Jubilerende koorleden 

 
 Betsy Ogink-Eijkelkamp vierde haar 50 jarig jubileum als koorlid, Gerda Meijer-Koetsier en 
Trees Langenkamp-Kogelman hun 25 jarig jubileum. Zowaar een hele prestatie. Al die jaren be-
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zochten deze dames trouw de repetities en ontelbare keren hebben ze gezongen tijdens week-
endvieringen, avondwake’s en uitvaarten. Ook menigmaal werd er gezongen met bruiloften en 
jubilea, al wordt dit de laatste jaren wel minder. 
 

Geslaagde carnavalsviering 
Carnavalsviering zeer geslaagd! Top in woord en zang. Pluim voor prins Floris de 55e en pastor 
Noordink. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Slotavond Actie Kerkbalans 
Op vrijdagavond 19 januari jongstleden was de slotavond 
van de Actie Kerkbalans. Ook deze keer waren vele wijk-
hoofden en wijkleden naar ons parochiecentrum 
in Heino gekomen. Pastor Noordink sprak de aanwezigen 
toe. Hij bracht, mede namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep een woord van dank uit naar 
alle wijkmensen voor het werk wat zij verricht hebben voor de Actie Kerkbalans. Wij mogen als 
geloofsgemeenschap Heino dankbaar zijn voor het werk wat de wijkhoofden en wijkleden hierin 
verricht hebben. Bij alle weersomstandigheden gaan deze mensen toch weer op pad om de toe-
zeggingen voor de Actie Kerkbalans op te halen. Dankzij uw bijdrage kan er veel binnen onze ge-
loofsgemeenschap gedaan worden. Vele activiteiten zoals onderhoud pastorie en begraafplaats, 
ziekenhuisbezoekgroep, filmavonden, pastorale zorg etc. worden hier onder andere van bekostigd. 
Uiteindelijk werd rond 20.30 uur de actuele stand Actie Kerkbalans bekend gemaakt door de coör-
dinator Kerkbalans Harry Ogink. Hij gaf aan dat er nog toezeggingen onderweg zijn, maar tevre-
den te zijn over het resultaat tot nu toe. We zullen met het eindbedrag niet ver van het bedrag van 
vorig jaar zitten. Na het officiële deel was er tijd voor een glaasje en een gezellig samenzijn.  
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Sint Vitus te Dedemsvaart 
 
Storm in Dedemsvaart 
Op 18 januari waren we met Kerkbalans in het parochiecentrum bezig, toen ik zag dat het dak van 
de Basisschool “De Langewieke” helemaal golfde door de storm. 
Heb Jan Lammers gebeld en die heeft contact opgenomen met de brandweer en de politie. Na in-
spectie door beide instanties moest de school ontruimd worden. Als verzamelplaats is de par-
keerplaats van de Vituskerk aangewezen. Al gauw kwam Hoofd BHV bij ons om te vragen of de 
kinderen in het parochiecentrum mogen. Zo’n 230 kinderen. Om kwart over twaalf stroomden ze 
binnen en ze hadden lees- of kleurboeken bij zich, waarmee ze zich konden vermaken. Ook de 
leerkrachten waren er bij. De ouders werden gebeld met het verzoek om hun kinderen te (laten) 
halen. Geen kind is alleen naar huis gestuurd. Om half vier waren alle kinderen vertrokken en 
hebben de ouders en leerkrachten het parochiecentrum spic en span achtergelaten.  

 
 

Nieuws van het team: 
 
AAN DE VASTEN VOORAF 
De eerste twee maanden van het jaar vind ik doorgaans hele saaie en sombere maanden. De bo-
men zijn kaal, de velden staan leeg. Omdat het vaak koud en nat en guur is blijven de meeste men-
sen binnen zodat ook de straten in de dorpen en steden een beetje troosteloos leeg lijken.  
Af en toe zie je toch 's avonds in januari mensen langs de deuren gaan. Want juist wanneer het 
buiten onaangenaam is, zijn de meeste mensen gewoon thuis. En dan is de kans het grootst dat je 
ze kunt benaderen voor de Aktie Kerkbalans. Gelukkig zijn er nog steeds veel mensen goedgeefs 
en dragen ze zo financieel bij aan onze geloofsgemeenschappen.  
 
Maar midden februari valt er hier en daar nog iets vreemds te zien. Dan gaan mensen de straat op 
om te kijken naar een zootje ongeregeld dat in een vaak vreemde outfit met veel kabaal door de 
straten trekt. Het wordt een Carnavalsoptocht genoemd. Hoewel de wereld en de natuur geen enke-
le aanleiding geven om zonnig en fleurig en opgedirkt en vrolijk te zijn, toch doen ze of het de nor-
maalste zaak van de wereld is. Ook in het gebied van onze Emmanuelparochie zijn maar liefst zes 
Carnavalsverenigingen actief. En elk daarvan heeft een eigen optocht, een eigen gala-avond met 
jaarlijks wisselende thema's. Nogal wat mensen vermaken zich door de feesten die ze organiseren; 
niet alleen voor zichzelf, maar ook met de kinderen in de scholen en voor mensen in de woonzorg-
centra. En natuurlijk kennen ze allemaal merkwaardige namen die op z'n minst de wenkbrauwen 
doen fronsen. Zo kennen we de Piepenplassers in Vilsteren, de Hoonhakkers in Hoonhorst, de 
Sökkestoppers in Heino, de Sprokkelaars in Lemelerveld, de Venekloeten in Dedemsvaart en de 
Turftrappers in Slagharen.  

 
Het mooie van al die verenigingen is dat ze in de donkere dagen vrolijkheid en ontspanning in hun 
omgeving brengen. En tegelijk leggen ze met humor soms de vinger op gevoelige lokale thema’s. 
Samen maken ze een feest van gezelligheid en ontmoeting. En vliegt er een feestganger letterlijk of 
figuurlijk uit de bocht, dan is er altijd de vereniging nog, die een verdwaalde mens opvangt. Het 
helpt mensen om zichzelf niet al te serieus te nemen. Vaak helpen ze ons om met een kwinkslag 
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andere accenten te leggen. Ongetwijfeld komen we dit jaar ook weer mensen tegen die het mailen 
verwarren met melen of houden ze mensen letterlijk aan het lijntje. En de kinderen zullen op de 
dinsdagmiddag verkleed aanbellen om met hun foekepot wat voor hun snoeptrommel te verzame-
len.  
Carnaval komt van het Latijnse begrip carne levare, oftewel het wegnemen van het vlees, want na 
de dinsdagavond begint de vastentijd op Aswoensdag. En dan was men verplicht tot aan Pasen 
heel sober te leven en te eten. Maar voordat het zover is nog gauw even de bloemetjes buiten zet-
ten, want daarna is het afgelopen met de pret. Het is alsof mensen nog gauw even de buik vol eten 
voordat ze gaan lijnen. Nu is de vastentijd in ons huidige land bijna verdwenen, maar de uitspattin-
gen ervoor niet. Eigenlijk wel jammer, want de ervaring dat iets even niet te gebruiken is, doet de 
waardering ervan ook groeien. 
  
In sommige gemeenschappen wordt die periode voor Aswoensdag ingeluid met een Carnavalsvie-
ring. Op verzoek van de Carnavalsvereniging wordt er dan in de kerk een start gemaakt. Om zo nog 
een beetje aan te geven waar de wortels van het feest liggen. Ook in die vieringen wordt met een 
kwinkslag naar de wereld gekeken en met humor over het evangelie nagedacht. Want ook Jezus 
begaf zich graag onder de mensen en meestal hield hij de mensen met wijsheid en inzicht een 
spiegel voor. 
Dit jaar gaat het evangelie over de eerste leerlingen die Jezus volgen. Dat doen ze spontaan, en-
thousiast, maar vooral ook vol overtuiging omdat ze van binnen weten dat ze de goede weg op-
gaan. En natuurlijk is dan de vraag aan ons nu: wie volgen wij eigenlijk? Is dat die van de mode, de 
aanbiedingen, de lokkertjes van de reclame, de vloggers en de bloggers van Twitter, het mooiste 
meisje van de klas, de vriendjes van facebook? Of willen we dat volgen dat ons leven zinvoller, die-
per en betekenisvoller maakt. Een goed Carnavalsfeest zorgt voor nadenkertjes en ik hoop maar 
dat ze ons weer echt aan het denken zetten.  
Een mooie Carnaval en een goede weg naar Pasen gewenst. 
Gerard Noordink, pastor 
 

Diaconie  
“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” 
Beste mensen, 
Op 28 februari 2018 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”  
een middag met als thema: Moderne Devotie. 
We hebben Mink de Vries uit Zwolle bereid gevonden ons hier meer over te vertellen. 
Mink de Vries is de spin in het web achter de beweging van de Moderne Devotie in de huidige tijd.  
 
Wat is Moderne Devotie? 
Aan het eind van de Middeleeuwen was de macht van de kerk dermate groot, dat het niet anders 
kon, of er kwam een tegenbeweging. Deze beweging wordt de Moderne Devotie genoemd. Geert 
Groote en Thomas a Kempis waren beide grote voortrekkers. De nieuwe gedachte was, dat de 
mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun denken en daden. Dit uitte zich in het dagelijkse leven 
o.a. in meer saamhorigheid, meer zorg hebben voor elkaar, meer gemeenschapszin. 
In de huidige tijd lijkt dit alles soms nagenoeg verdwenen.  
Mink pleit ervoor om deze waarden van de Moderne Devotie weer in ere te herstellen. Het leuke is, 
dat wij, in onze Sallandse cultuur veel van deze waarden zullen herkennen! 
Mink is een zeer inspirerend verteller, en tevens neemt hij ons aan de hand van beelden mee in de 
geschiedenis en de glorietijd van het kloosterleven in de regio. 
We organiseren deze middag op:                                 

Woensdag 28 februari om 13.30 uur in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap  
H. Hart van Jezus  

Posthoornweg 6 in Lemelerveld 

 

Agenda:  
13.30 uur, ontvangst met koffie/thee. 
14.00 uur, welkom door de voorzitster mevr. Rosendaal-Kroes. 
Korte bezinning: Marga klein Overmeen. 
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Mink de Vries: Post Moderne Devotie. 
Beelden over kloosters in de regio.  
Pauze met koffie/thee. 
Mogelijkheid tot vragen. 
Mededelingen. 
We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten. 
 
De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift. 
Graag tot ziens op 28 februari. 
 
Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...” 
 
 

Bisdombedevaart naar Lourdes 
 

Nog maar een paar maanden en dan is het zover: de Bisdombedevaart naar Lourdes. Deze vindt 
plaats van 28 april tot en met 5 mei. We reizen met de TGV, de hogesnelheidstrein. Ook de jon-
geren worden van harte uitgenodigd aan deze bedevaart deel te nemen. Ben je misdienaar of aco-
liet, je mag bij alle Nederlandse vieringen in Lourdes assisteren, ben je geen misdienaar of acoliet; 
Lourdes blijft een belevenis! Er is een speciaal jongerenprogramma voor jullie voorbereid door 
de jongerenwerker van het Bisdom. Zeker de moeite waard! Jongeren kunnen voor een geredu-
ceerde prijs mee.  Parochie vicaris Johan Rutgers reist met onze parochiegroep mee. Hotelleider 
is Hermien Schoorlemmer. 
Vanuit het Bisdom zullen Kardinaal Eijk, Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen deze Bisdombede-
vaart begeleiden. 
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij Gerard Hollak tel: 0529-433331, hij is de contactpersoon voor 
de bedevaart binnen de Emmanuelparochie, en Hermien Schoorlemmer tel: 0529-401946.  Er zijn 
al aanmeldingen binnen maar er kunnen er nog meer bij! Van harte uitgenodigd en aanbevolen! 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op de site van de VNB: www.vnb.bedevaarten.nl 
 
Graag tot ziens. 
 
Hartelijke groet, ook namens parochievicaris Johan Rutgers en Gerard Hollak, 
 
Hermien Schoorlemmer 
 

AGENDA  
Zaterdag 10 maart 19.30 uur, St. Brigittakerk in Ommen:  
Concert Gemengd Koor Ommen, Gemengd Koor Slagharen en Intermezzo. De koren zullen 
worden ondersteund door de vaste begeleiders met daarnaast Arjan Hagels op het grote orgel. 
Er is een gevarieerd programma samengesteld. U bent van harte welkom! 
 
Donderdag 15 maart 
Dan wordt om 20.00 uur in het parochiecentrum (parkeerplaats is bereikbaar 
via de Paalweg) van Heino de vierde film van dit jaar vertoond. De  
entree is gratis incl. koffie en/of thee. 

Departures 

   

http://www.vnb.bedevaarten.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjf2PKxzpbZAhWMLsAKHd1aChEQjRwIBw&url=http://www.bedevaarten-bisdombrugge.be/&psig=AOvVaw01_zwcNUiUPPS7qXTR1zoX&ust=1518189355990672
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Departures heeft meteen al een streepje voor door de manier waarop humor wordt gecombineerd 
met het onderwerp van de film, het ritueel afleggen van lijken. Toch is de film ondanks deze lichte 
toon allesbehalve luchtig.  
De professionele cellospeler Daigo Kobayashi speelt klassieke muziek in een groot orkest in Tokio. 
Als het orkest wordt ontbonden zit de jonge Daigo zonder werk en met een schuld van achttien mil-
joen yen voor zijn net nieuw gekochte cello. Zonder enige discussie besluiten zijn vrouw Mika en hij 
om de cello te verkopen en terug te gaan naar zijn ouderlijk huis op het platteland. Hier brengt het 
lot een advertentie onder zijn aandacht: departures, geen opleiding nodig, korte uren, voltijdbaan 
Wat aangekondigd staat als reisleider blijkt een vacature in het uitvaartwezen. Een wereld vol ritu-
elen met onverwacht veel humor gaat open voor Daigo, goed voor de Oscar voor beste niet-
Engelstalige film. 
De uitvaartsector kan een kapstok zijn voor sterke verhalen, een mooi perspectief op de samen-
leving. Dat is in Departures niet anders, anekdotes te over. In delen van Japan is het nog gebruik 
om de overledene ten overstaan van de familie ritueel te wassen en gereed te maken voor de laat-
ste reis. Het is niet de bedoeling dat het naakte lichaam te zien is voor de toeschouwers, wat bij-
zondere eisen stelt aan de uitvoering van het ritueel. Net een goocheltruc. 
Het lijkt een eerbaar beroep, maar daar wordt toch anders over gedacht, de meeste mensen hou-
den de dood liever op afstand. Daigo houdt de aard van zijn werk dan ook angstvallig verbor-
gen voor zijn vrouw en als ze er toch achter komt is dat aanleiding voor een forse relatiecrisis. Na 
een moeilijke start, zijn eerste lijk had al een tijdje gelegen, krijgt Daigo namelijk plezier in zijn  
nieuwe baan die hij dan ook niet op wil geven. 
Departures is zeer onderhoudende en leuke film die een breed publiek aanspreekt. De inter-
nationale waardering is goed te begrijpen, want de emoties zijn universeel en voor iedereen her-
kenbaar. Het exotische rituele tintje voegt daar nog iets aan toe. Bovendien wordt er prima ge-
acteerd, vooral door hoofdrolspeler Masahiro Motoki (Daigo) en Tsutomu Yamazaki als droog-
komische leermeester in de `nokanshi`, de kunst van het doden wassen. 
Dat de film wat aan de lange kant is (130 min.), is snel vergeven. 
 
 

Zondagmiddag 15 april 
Emmanuelwandeling 

 
 
  

We zetten onze serie parochiële Emmanuel-
wandelingen voort  op zondagmiddag 15 april 
in Lemelerveld. Dus zet alvast die datum in uw 
agenda. Voor de mensen die slecht ter been 
zijn, zal passend vervoer geregeld worden. 
Om half twee staat de koffie of thee of limona-
de al klaar en om twee uur gaan we op stap. 
En we hopen dat u na een kleine anderhalf 
uur weer voldaan en goed geïnformeerd naar 
huis gaat. In de volgende Nieuwsbrief vindt u 
meer informatie….. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8oOK_yZbZAhUFfMAKHWduA4cQjRwIBw&url=https://www.zaandewandel.nl/editie-2017/&psig=AOvVaw2bLQvNJnUbEHAEvrMFDhSa&ust=1518188005929801
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NIEUWS BIJ DE BUREN 

 
Het is bijzonder dat onze naaste buren in het bisdom Groningen eenzelfde naam voor hun gefu-
seerde geloofsgemeenschappen hebben bedacht als wij hier in Overijssel. Want nu de vijf katholie-
ke geloofsgemeenschappen van Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen, Schoonebeek, Coevorden en 
Steenwijksmoer met ingang van 1 januari 2018 gefuseerd zijn tot één Immanuelparochie heeft 
Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, besloten om parochievicaris Tjitze Titus 
Tjepkema te benoemen tot pastoor van deze nieuwe parochie. Samen met zijn collega, diaken 
Frans Wielens, zal hij het pastoraat gaan behartigen.  
 
 
 
 

 


