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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 

 
Sint Brigitta te Ommen 

Kom luisteren 
Zondag 14 oktober zal het Slavisch Byzantijns Koor uit Zwolle in onze St. Brigitta-
kerk zingen tijdens de viering van 11.00 uur. Er worden kerkgezangen uit de Rus-
sisch-Byzantijnse ritus gezongen. De van oorsprong Oekraïense dirigent  
Irina Chaykovsky heeft de leiding over dit a-capellakoor van 24 leden. U bent van 
harte welkom om de eucharistieviering bij te wonen. Meer informatie over het koor 
kunt u vinden op de site: www.slavischbyzantijnskoorzwolle.nl 
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte 
Zondag 23 september was het zover. De Emmanuelwandeling op de Belte. Helaas 
werkte het weer niet mee en stond er voor de hele dag regen op het programma, toch 
mocht dit de pret niet drukken. Na koffie en cake gingen ruim 30 man door weer 
en wind met paraplu en regenjas de mooie wandeling over de Belte en Schui-
nesloot tegemoet met Richard als leider met de Emmanuelwandelstok voorop. 
Door het slechte weer konden helaas een aantal mensen niet mee lopen en kon de 
huifkartocht ook niet door gaan. Onze koster Jan heeft als alternatief een mooie 
rondleiding door onze kerk gegeven, waar de mensen gigantisch van hebben ge-
noten. Toen de wandelaars weer terug waren stond er in de Zandbelt een glaasje fris 
en hapjes klaar waar we met elkaar nog gezellig hebben gepraat. Al met al kunnen 
wij, ondanks het weer, terugkijken op een geslaagde middag. Graag willen wij alle 
deelnemers bedanken, jullie hebben het zeker weten tot een succes gemaakt. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Willibrord onderscheiding voor Hans Oosterwijk 
Op zondag 9 september, op de dag van de Nationale Ziekendag, werd tijdens een feestelijke com-
munieviering onze voorzitter Hans Oosterwijk extra in het zonnetje gezet.  

Hans heeft bij de KPJ in Lierderholthuis een aantal jaren de eerste 
bestuurlijke ervaringen op gedaan. Bij Muziekvereniging Salland, 
waar hij lid van was, nam hij ook zitting in het bestuur. Daarna 
was hij lid van de raad van toezicht van de Rabobank Lierder-
holthuis en voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank 
Salland West. Hierna werd Hans voorzitter van het kerkbestuur. 
Ook is hij 11 jaar mantelzorger geweest voor zijn oom. In 2007 
ontving Hans hiervoor een Koninklijke onderscheiding. 

Om gezondheidsredenen heeft Hans laten weten helaas niet lan-
ger meer deel te kunnen uitmaken van de Locatieraad. Hierom 
werd Hans na de communie-uitreiking toegesproken door pastor 
Gerard Noordink. Hans heeft als voorzitter een bijzondere bij-
drage geleverd aan onze geloofsgemeenschap. Telkens bleek 
hij, vooral in moeilijke kwesties, met geduld en vriendelijkheid de 
belangen van de parochie en van de belanghebbende op een zeer 
communicatieve manier te behartigen. Zo ook toen de kleine 
geloofsgemeenschap Lierderholthuis opging in de fusie die tot de 
oprichting van de Emmanuelparochie leidde. Ook was Hans de 

centrale spil in het voorjaar van 2013 toen, ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het 
kerkgebouw, een groot feest georganiseerd werd. Het portaal werd ingrijpend vernieuwd, waardoor 
de deuren van de kerk opengesteld werden.  

Hierna speldde pastor Gerard Noordink Hans de Willibrordspeld op en overhandigde de oorkonde 
en de bijbehorende Penning, gevolgd door een groot applaus. Echtgenoot Anita kreeg een bos 
bloemen. Na de viering was in het Dorpshuis de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. 

 

Korendag in Lierderholthuis 
Tijdens de vele feestelijk-
heden, die er waren met het 
150 jarig bestaan van ons 
kerkgebouw in 2013 was er 
o.a. een korendag. Door elf 
koren is er toen een gewel-
dig optreden neergezet. Nu, 
vijf jaar later, hebben de 
organisatoren van toen be-
sloten om een lustrum later 
weer een korendag voor   
29 september te organiseren. 
Vanaf 9.00 uur was er in het 
Dorpshuis doorlopend koffie 
en thee beschikbaar.  

Om 9.30 uur opende Hans Oosterwijk, voorzitter van de locatieraad, de korendag. Daarna introdu-
ceerde Hermien Schoorlemmer, vicevoorzitter van het parochiebestuur, elk koor voor het 
optreden. Zestien koren uit de Emmanuelparochie traden op in de St Nicolaas kerk. Zij brachten 
diverse repertoire aan liederen ten gehore. Vanuit iedere locatie was er minimaal een koor 
aanwezig. Van 11.45-12.25 uur was er in de kerk een workshop georganiseerd door Arjen Seinen. 
Alle bezoekers en koorleden konden hier aan deelnemen. Hierna was er tijd voor alle koorleden 
om elkaar te ontmoeten in het Dorpshuis. Hier stond ook een lekkere lunch klaar. Vanaf 13.15-
13.45 uur was er weer een workshop in de kerk. De banken in de kerk waren de hele dag door-
lopend bezet. De bezoekers luisterden en genoten van de zang.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino  
Dialectviering in Heino  
Begin 2018 zijn we, als werkgroep woord- en communieviering, weer enthousiast begonnen met 
de voorbereidingen van een woord- en communieviering in het dialect. Dit na een positief ont-
vangen dialectviering in oktober 2017. 
Eerst de liederen gezocht, zodat weer het gemengd koor van onze geloofsgemeenschap “Maria ten 
Hemelopneming” in Heino, o.l.v. Arjen Seinen, tijd genoeg heeft, om ze in te studeren. 
De laatste hand wordt nu gelegd aan de verdere inhoud van de viering.                                                                               
Het thema van de viering is  ---- ZIEN---- 
Alle parochianen en andere belangstellenden, van de hele Emanuelparochie zijn van harte welkom 
om samen met ons te bidden en te vieren in, voor velen van ons, onze moederstaal.  
 
Op zaterdag 27 oktober om 19.00 uur in R.K. kerk aan de Canadastraat in Heino. 
Hopelijk mogen we velen van U dan begroeten.  
 
Werkgroep woord- en communieviering Heino 
 

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld  
Startviering school 
Op zaterdagavond 15 september hebben we samen met de kinderen een start gemaakt in het 
nieuwe schooljaar. Het thema van deze viering was “stap je mee”. 
Samen met de 25 kinderen en hun ouders hebben we gebeden om een goed schooljaar. Ieder kind 
had een schoen meegenomen en deze werd bij het altaar geplaatst. Natuurlijk zat er na afloop iets 
lekkers in. Aan het eind van de viering was er nog een gouden schoen, dat was de schoen van 
Jezus. Deze werd door de kinderen op het altaar geplaatst. Het is de belangrijkste schoen en met 
hem zetten we de stappen in het nieuwe schooljaar. Het was een zeer geslaagde viering. 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van het PCI bestuur 
 
 
Het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling Emmanuel, afgekort tot PCI Emmanuel, heeft ieder 
jaar meerdere contactmomenten met de werkgroepen caritas binnen de verschillende locaties in 
de Emmanuelparochie. 

Eén van de momenten is de najaarsvergadering waarbij alle werkgroep leden worden uitgeno-
digd. Hierbij komen naast de formele onderdelen over jaarrekening, verslag en begroting, iedere 
keer ook een onderwerp aan de orde waar we in de praktijk van de caritas tegenaan lopen of wat 
nieuw is voor de werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe indeling van de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) enkele jaren geleden. 

We willen nu de komende najaarsvergadering ombouwen tot een diaconaal café. 

De datum hiervoor is dinsdag 20 november 2018 in het parochiecentrum in Dedemsvaart. 
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Net als in een café met volledige vergunning zal er voor een natje en droogje worden gezorgd. Ook 
is er iemand uitgenodigd (bekend van tv!!) die voor een vrolijke noot zal zorgen. Maar min-
stens zo belangrijk vinden we dat de vrijwilligers elkaar ontmoeten en kunnen bijpraten en 
‘netwerken’.  

Als bestuur willen we het café ook graag openstellen voor de overige vrijwilligers in de Emmanuel-
parochie die met diaconie bezig zijn.  

Zo kunnen we elkaar leren kennen, versterken, inspireren of mogelijk samenwerken. 

De uitnodiging en programma volgen nog, maar als u als vrijwilliger in de Emmanuelparochie actief 
bent, wilt u dinsdag 20 november alvast reserveren en deze vooraankondiging delen met de 
werkgroep leden diaconie binnen uw locatie? 

We hopen dat velen dinsdag 20 november nog vrij hebben in de agenda en we elkaar mogen ont-
moeten in het diaconale café. 

Het parochiebestuur en de pastores zullen ook worden uitgenodigd. 

Met vriendelijke groet, 
 

PCI Emmanuel 
Secretaris Wim Herder 
Haverakker 56 
8141 HS  Heino 

 

 
Vanuit het pastoresteam 

DANKWOORD 
 

Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 

Weliswaar ben ik medio augustus – toen de hitte voorbij was – met het oog op de nadere verhui-
zing begonnen met inpakken, maar tot eind augustus was ik met mijn hoofd nog in mijn oude     
parochie RK Zuid Oost Twente: Enschede-Losser-Haaksbergen. 

In de vroege ochtend van zaterdag 1 september heb ik de knop resoluut omgezet. Toen ben ik in 
de auto gestapt en door allerlei mistflarden via Raalte en Ommen naar Dedemsvaart gereden. Daar 
vertrok in de vroege ochtend een bus met pelgrims naar Kevelaer. Het bleek een goede zet. Want 
voor de pelgrims en voor mij was het een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. 
Reeds in deze bedevaartplaats ben ik gastvrij onthaald, en in de tijd die komen zou, was dit niet 
anders. 

In de weken die volgden, heb ik in diverse weekendvieringen en doordeweekse vieringen – en de 
ontmoetingen aan de koffie die volgden - kennis gemaakt met de geloofsgemeenschappen van de 
Emmanuelparochie. Ik ben inmiddels op alle plekken geweest; het ‘elftal’ is compleet. 

Ook mijn verhuizing van Enschede naar Ommen heeft inmiddels plaatsgevonden. Woensdag 12 
september was een enerverende dag. Maar dankzij de steun van een goed team vrijwilligers, zowel 
in Enschede als in Ommen, is alles soepel verlopen. Zo soepel zelfs, dat de verhuizers zeiden dat 
ze ’s avonds niet meer naar de sportschool hoefden. 

Er begint wel wat tekening in te komen. Maar mijn huis is nog niet helemaal op orde. Er zijn nog 
flink wat verhuisdozen, die nog uitgepakt moeten worden. Dit ligt aan mij, want ik ben een boeken-
liefhebber. Ik zal nog verder moet uitzoeken en opruimen, maar toch hoop ik dit binnenkort allemaal 
klaar te hebben. 

Ook het pastorale werk is van start gegaan. Ik heb mijn eerste uitvaart gehad, in de kerk in Dalfsen. 
En de eerste bedieningen zijn ook al geweest. Verder hebben we als pastoraal team en als paro-
chiebestuur in mijn beleving een voortvarende start met elkaar gemaakt. 
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Met het oog op de toekomst heb ik alle vertrouwen in een goede samenwerking. Ook als Tukker zal 
ik me heus wel thuis gaan voelen hier in Salland. Daar maak ik me niet ongerust over. Niettemin 
zal het duidelijk zijn, dat er in de tijd, die komen gaat, de nodige uitdagingen op ons wachten. We 
gaan ervoor, in het vertrouwen, dat God met ons mag zijn. 

Hartelijk dank voor het welkom dat U mij hier in de Emmanuelparochie en haar geloofsgemeen-
schappen bereid hebt en dat u aanwezig was bij de installatieviering in Heino. 

De opbrengst van de deurcollecte voor het Pastor Thomas Fonds bedraagt € 485,75. Heel hartelijk 
dank voor uw gave. 

Pastoor André Monninkhof  
 
 

Van de teamtafel 
Als gevolg van de pastoorswissel waren er enige tijd geen teamvergaderingen. Maar op 13 sep-
tember jl., daags na mijn verhuizing, hebben we als pastoraal team de draad weer opgepakt. We 
hadden een eerste bespreking met elkaar; aansluitend was er een heerlijke lunch (met dank aan 
het parochiebestuur). 
Vaste onderdelen van iedere teamvergadering zijn:  

- Het wel en wee (hoe gaat het met ieder van ons in werk en persoonlijk leven) 

- Nieuws uit de geloofsgemeenschappen 

Verder zijn we als pastoraal team op dit moment bezig met de volgende onderwerpen: 
a. Dopen. Als nieuwe pastoor wil ik graag kennis maken met de doopwerkgroepen en horen 

en zien hoe ze werken. Hiertoe zal binnenkort een speciale, parochiebrede, bijeenkomst 

plaatsvinden. Verder zijn er vanuit een aantal geloofsgemeenschappen aanvragen voor do-

pen. Over de voorbereiding hiervan en de betreffende doopvieringen, zijn in het team af-

spraken gemaakt. 

b. Uitvaartgroepen. In onze parochie worden uitvaarten voorgegaan door leden van het pasto-

raal team, maar ook verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers/uitvaartgroepen. Ook 

met hen zal er binnenkort een bespreking worden gepland. 

c. Voorbereiding van het rooster van vieringen voor het voorjaar van 2019 (1 januari 2019 tot 

en met eind juni 2019). Speciale aandacht is er hierbij voor Aswoensdag, het Paastriduüm 

en de eerste heilige communievieringen.  

d. Inventarisatie van de wensen vanuit de geloofsgemeenschappen van onze parochie voor 

eerste heilige communievieringen; planning van deze eerste heilige communievieringen en 

de voorbereiding ervan. 

Voorts is er in het pastoraal team aandacht voor de parochiële website van onze Emmanuelparo-
chie. Op deze website vindt U – naast het rooster van vieringen – ook nieuws en berichten, die 
voor onze hele parochie van belang zijn. Tevens kunt U via deze website ‘doorverbonden’ worden 
met de eigen website van lokale geloofsgemeenschappen binnen onze parochie. 
Ook zal er in het pastoraal team binnenkort overlegd worden over de verdeling van taken en in-
vulling van de profielen. Dit is nodig in verband met de nieuwe samenstelling van ons team als ge-
volg van de pastoorswissel. 
Aandacht hebben we als team vanzelfsprekend ook voor vrijwilligers uit onze parochie, die op dit 
moment bezig zijn met opleidingen van het bisdom tot diaken, diaconaal assistent en catechetisch 
assistent. 
In een volgend artikel zullen we U verder op de hoogte houden van de voortgang van bovenstaan-
de punten en van nieuwe onderwerpen en activiteiten. 
 
Namens het pastoraal team, 
pastoor André Monninkhof 
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Diaconie 
Oktober: Wereldmissiemaand 
 

God is ons een toevlucht en een sterkte 

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de wereldmissiemaand. Deze 
zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in  
Nederland. 

Katholieke minderheid 

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is 
grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-Katholieke Kerk is ondanks haar kleine om-
vang van 0,7 procent van de bevolking, zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg aan armen en 
hulp aan vluchtelingen. 

Steun voor koffieboeren 

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas erg afhankelijk 
van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit 
de gemeenschap in Wush Wush hebben de ‘kleine zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas 
aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. 

Opvang van vluchtelingen 

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In 
Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters, en 
catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en be-
middelen tussen vijandige etnische groepen.  

Missiezondag 

Missiezondag is vooral een feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.  

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort 
uw bijdrage op NL65 INGB 0000 001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. 

Meer informatie: www.missio.nl  

 
 

Gezien in Leeuwarden 
 

 

http://www.missio.nl/

