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Voorwoord 

 

 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie en andere 
geïnteresseerden, 
 
U hebt de eerste uitgave van ‘Inzicht en Uitzicht’ in handen. Deze 
brochure bevat een impressie van wat er in het komende 
winterseizoen op het programma staat in de verschillende locaties van 
onze grote Emmanuel parochie in Salland en de Vechtstreek. 
U vindt op de volgende pagina’s een twintigtal activiteiten waarvoor en 
waarbij we u graag uitnodigen. Vaak beperken we de toegankelijkheid 
van onze catechetische en kunstzinnige avonden, de lezingen en de 
excursies tot onze lokale gemeenschappen. En eigenlijk is dat jammer. 
Met dit overzicht hopen we u uit te dagen deel te nemen aan een van 
de activiteiten ook over de grenzen van uw eigen 
geloofsgemeenschap. 
 
Er staan lezingen op het programma, maar ook cursussen.  Er zijn 
doe-dingen en excursies. Kortom een gevarieerd aanbod dat ons allen 
aan het denken wil zetten. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan de 
verdieping van ons geloven en zo ook onze geloofshorizon te 
verbreden. 
 
Aan de hand van een model dat we ontleend hebben aan de 
Protestantse Kerk van Heino hebben we op onze eigen manier dit 
aanbod van pastorale activiteiten in onze parochieverzameld. 
Sommige daarvan zijn samen met onze reformatorische mede 
christenen georganiseerd. Ook bij alle andere lezingen en projecten 
nodigen we hen en andere geïnteresseerden van harte uit. 
 
Dit aanbod is wellicht een eerste stap om in de komende jaren in ons 
gebied grensoverschrijdend gastvrij te zijn. We hopen zo met elkaar 
ons geloven een gedeelde en diepere fundering te geven. 
Samen met de inbreng van alle profielhouders gemeenschapsopbouw 
uit de lokale pastoraatsgroepen met hun creativiteit en coördinatie 
hebben we dit kunnen realiseren. Dankzij de middelen van ons 
parochiebestuur hebben we dit kunnen bekostigen en dankzij de 
bezorgers van het parochieblad hebt u dit in uw brievenbus gevonden. 
 
We hopen van harte u te mogen ontmoeten als deelneemster of 
deelnemer van een van de activiteiten. 
De profieldragers: 
Ceciel Huuskes, Ilse Kanters, Thea Geerlink, Gerard Boekel, Richard 
Lugies, Ad Bontjer, Ria Mars, Piet van der Burg, Fons Waanink, 
Yvonne Herbrink en Herman Juurlink. 
 

 

 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie en andere geïnteresseerden, 
 
U hebt de eerste uitgave van ‘Inzicht en Uitzicht’ in handen. Deze brochure 
bevat een impressie van wat er in het komende winterseizoen op het 
programma staat in de verschillende locaties van onze grote Emmanuel 
parochie in Salland en de Vechtstreek. 
U vindt op de volgende pagina’s een twintigtal activiteiten waarvoor en 
waarbij we u graag uitnodigen. Vaak beperken we de toegankelijkheid van 
onze catechetische en kunstzinnige avonden, de lezingen en de excursies 
tot onze lokale gemeenschappen. En eigenlijk is dat jammer. Met dit 
overzicht hopen we u uit te dagen deel te nemen aan een van de 
activiteiten ook over de grenzen van uw eigen geloofsgemeenschap. 
 
Er staan lezingen op het programma, maar ook cursussen.  Er zijn doe-
dingen en excursies. Kortom een gevarieerd aanbod dat ons allen aan het 
denken wil zetten. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan de verdieping 
van ons geloven en zo ook onze geloofshorizon te verbreden. 
 
Aan de hand van een model dat we ontleend hebben aan de Protestantse 
Kerk van Heino hebben we op onze eigen manier dit aanbod van pastorale 
activiteiten in onze parochie verzameld. Sommige daarvan zijn samen met 
onze reformatorische mede christenen georganiseerd. Ook bij alle andere 
lezingen en projecten nodigen we hen en andere geïnteresseerden van 
harte uit. 
 
Dit aanbod is wellicht een eerste stap om in de komende jaren in ons 
gebied grensoverschrijdend gastvrij te zijn. We hopen zo met elkaar ons 
geloven een gedeelde en diepere fundering te geven. 
 
Samen met de inbreng van alle profielhouders gemeenschapsopbouw uit de 
lokale pastoraatsgroepen met hun creativiteit en coördinatie hebben we dit 
kunnen realiseren. Dankzij de middelen van ons parochiebestuur hebben 
we dit kunnen bekostigen en dankzij de bezorgers van het parochieblad 
hebt u dit in uw brievenbus gevonden. 
 
We hopen van harte u te mogen ontmoeten als deelneemster of deelnemer 
van een van de activiteiten. De profieldragers: 
Ceciel Huuskes, Ilse Kanters, Thea Geerlink, Gerard Boekel, Richard Lugies, 
Ad Bontjer, Ria Mars, Piet van der Burg, Fons Waanink, Yvonne Herbrink en 
Herman Juurlink. 
 
Samenstelling en lay-out:  Gidion van Tongeren,  Gerard Noordink, pastor 



 

1. Bijbelgroep Heino 

 

 
Al meer dan vijftien jaar komt een groep van ongeveer tien mensen 
in Heino eens in de veertien dagen op de dinsdagmiddag samen om 
met elkaar de Bijbel te lezen. En in gesprek met elkaar proberen we 
de inhoud te doorgronden en ze betekenisvol te laten zijn voor ons 
leven hier en nu.  
Pastor Noordink voorziet de groep van exegetische en theologische 
achtergronden. Belangrijk blijft daarbij de vertaling van die oeroude 
teksten naar ons leven van alledag.  
 

 
We hebben in mei 2019 
een begin gemaakt aan 
het boek Genesis. We 
vermoeden dat we daar 
nog wel een poosje mee 
bezig zullen blijven.  

 
 

Onze tafel in het parochiecentrum biedt ruimte aan maximaal 14 
mensen.   
Er  kunnen zich nog een beperkt aantal mensen aansluiten. 
 

Data: 3 september  /  17 september  /  24 september  /  15 oktober    
           29 oktober  /  12 november  /  26 november  /  10 december 
 

 

Datum: Even weken op dinsdagmiddag 

Tijd: 13.15 uur tot 14.30 uur 

Locatie: Parochiecentrum Heino 

Begeleiding: pastor Gerard Noordink 

Kosten: Geen 

 



 

2. Ad Fontes Bijbel-leesgroep 

 

 
Ad Fontes (naar de bronnen) is een Bijbel-leesgroep welke in 
principe iedere eerste woensdagavond van de maand samenkomt in 
het parochiecentrum van de Sint Vitus geloofsgemeenschap te 
Dedemsvaart. Samen lezen we het Nieuwe Testament. In september 
’18 zijn we begonnen met het lezen van de evangelist Mattheüs. Ad 
Fontes is een initiatief van, en wordt begeleid door pastor Johan 
Rutgers, pr. We beginnen met gebed, waarnaar we samen de tekst 
van die avond gaan lezen, om er vervolgens met elkaar over in 
gesprek gaan. De avond wordt ook weer besloten met gebed en de 
zegen.  
 
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan Ad Fontes.  
Om deel te nemen aan de leesgroep hoeft u niet persé Rooms-
Katholiek noch parochiaan van de Emmanuelparochie te zijn.  
Wel is het van belang dat we respectvol met elkander omgaan, 
luisteren naar ieders mening en 
inzichten, niemand af- en/of 
aanvallen, om zo in een veilige 
sfeer samen het evangelie van 
Jezus Christus – beter – te leren 
kennen. Neem je eigen 
vertrouwde Bijbel mee 
 
2019: 4 september  /  2 oktober  /  6 november  /  4 december 
2020: 8 januari  /  5 februari  /  3 maart  /  1 april  /  6 mei   
           3 juni  /  1 juli 
  
  

 

 

  
 
 

 

Datum:     Elke 1e woensdag van de maand 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum  Dedemsvaart 

Begeleiding: pastor Johan Rutgers  

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

3. Emmanuelwandeltocht 

 

 
In bijna alle geloofsgemeenschappen van onze 
Emmanuelparochie hebben al wandelingen rond 
het kerkgebouw plaatsgevonden. In het najaar 
van 2019 in het de beurt aan Hardenberg. 
Helemaal aan de rand van onze grote parochie 
kent Hardenberg van oudsher nauwelijks 
katholieke bewoners. Maar door de regiofunctie 

die de gemeente Hardenberg zich heeft verworven, zijn er steeds 
meer mensen van elders in Nederland naar Hardenberg gekomen 
omdat ze hier de baan van hun leven vonden. In 1362 kreeg 
Hardenberg stadsrechten en was verbonden aan de Hanzestad Zwolle.  
 
Hardenberg kent momenteel  ruim 19.000 
inwoners. Daarvan is nog geen 5% 
ingeschreven in onze parochie. Op zondag 15 
september (om 14.00 uur) begint onder een 
bezielende leiding de wandeling. U bent al 
welkom voor een kleine ontmoeting vooraf 
vanaf 13.30 uur in het Kerkzaaltje van de St. Stefanuskerk, aan de 
Mulderije 10. De wandeling zal ongeveer ruim een uurtje duren. 
 
In het voorjaar zal onder voorbehoud op zondagmiddag 19 april de 
wandeling plaatsvinden in Hoonhorst.  
 

 

Datum: 15 september    /   19 april 

Tijd: Inloop 13.30 uur. Start wandeling 14.00 uur 

Locatie: Hardenberg        /   Hoonhorst 

Begeleiding: Pastoraatsgroep Hardenberg  / Hoonhorst 

Kosten: Vrijwillige bijdrage 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjI0d66lf3iAhUIuaQKHQTHCW4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cobouw.nl/artikel/1603581-gemeentehuis-hardenberg-de-lelijkste&psig=AOvVaw29OBTF3u9wpy9_CPDwIpYk&ust=1561295586375648


 

4. Geloven Nu 

 

 
Als vervolg op de cursus ´Geloven nu´ zijn de deelnemers een 
andere weg gegaan en stellen naar keuze diverse thema´s en 
onderwerpen aan de orde.  

Zo hebben we samen de Didachè gelezen (een vroeg-christelijk 
geschrift), zijn de twaalf kleine profeten langsgekomen en 
bestuderen we momenteel de schriftlezingen van komende 
zondagse vieringen. Een inspirerende groep met gezelligheid en 
diepgang.  

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:   19 september  /  17 oktober /  21 november 
             19 december  /  16 januari 

 

Datum:     3e donderdag van de maand 

Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Parochiecentrum Ommen 

Begeleiding: pastor Joop  Butti 

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

5. Kerk in plattteland (KIP) 

 

 
Uitgaande van de klankbordgroep KIP (Kerk In Platteland)  
wordt er twee keer per jaar ergens in onze Emmanuelparochie  
een zogenaamde Boerderijviering georganiseerd.  
Dit is een viering van Woord en Gebed, gehouden op een 
boerenbedrijf.  
 
Een plek waar boeren en burgers elkaar treffen en ontmoeting 
centraal staat.  
Na de viering is er een rondleiding over het bedrijf en kan er met de 
betreffende boer en boerin gesproken worden  over hun bedrijf, 
over hun wijze van werken en over de zorgen en vragen die er 
leven.  

Data: 
 
-29 september 2019  
  Lemelerveld/Vilsteren  
  adres  nog niet bekend.. 
 
 
-14 juni 2020  
  Dedemsvaart/Hardenberg.  
  Boerenbedrijf Mensink  
  Tottenhamstraat 21 Dedemsvaart.  
 

 

Datum: 20-09-2019  en   14-06-2020 

Tijd: Zie voor tijden parochiebladen 

Locatie: Meerdere locaties 

Begeleiding: pastor Marga klein Overmeen 

Kosten: Geen 

 



 

6. Filosofie 

 

 
‟Filosofie is voor mij een uitkomst!  Het leert 
mij dingen vanuit een heel ander perspectief 
te bekijken en er worden dingen duidelijk. 
Door de uitleg van bepaalde situaties of 
gedachten van de filosofen ga je 
langzamerhand een knop omzetten en heb 
je op een gegeven moment genoeg kennis 
om situaties anders aan te pakken of je 
gedachtenknop eens volledig om te zetten. ” 
 

De avonden bieden een diverse kijk op alle facetten van de 
filosofische wereld. Er wordt van alles besproken, van de betekenis 
en functie van een kopje dat op tafel staat tot de kern van het leven. 
Er zullen inzichten aan bod komen die totaal vernieuwend zijn, maar 
ook inzichten die voor velen bewust of onbewust vanzelfsprekend 
zijn. 
 

De maandelijke avonden worden ingeleid door pastor Joop Butti.  
Er valt veel te leren, maar ook de eigen ervaring komt aan bod.  
Het wil een combinatie van diepgang en gezelligheid zijn. Het jaar 
zal op gepaste wijze worden afgesloten. De cursus wordt in 2020 
voortgezet. De data worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 

 
Heino: woensdag:  9 okt. / 13 nov. / 11 dec. / 8 jan. 
Dedemsvaart:  dinsdag:       1 okt. / 5 nov. /  3 dec. /  7 jan.  
Ommen: woensdag:  30 okt. / 27 nov. / 22 jan.    

 

 

  
 
 

 

Datum:     Doorlopend seizoen 2019-2020 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentra  Heino, Dedemsvaart & Ommen 

Begeleiding: pastor Joop Butti  

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

7. Hildegard von Bingen 

 

 
Hildegard von Bingen (1098-
1179), bijgenaamd "de Sibille 
van de Rijn", was een Duitse  
benedictijnse abdis en geldt als 
eerste vertegenwoordigster van 
de Duitse middeleeuwse 
 mystiek.  
 
Zij was onder meer actief op het 
gebied van: 
 religie, kosmologie, weten-
schappen, filosofie, poëzie, 
compositie &muziekbeoefening, 
plantkunde en linguïstiek.  
 

 
Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke 
muziek die bij naam bekend is. 
 
Op 10 mei 2012 verklaarde paus Benedictus XVI haar heilig  
en op 7 oktober 2012 werd haar de eretitel van kerklerares verleend. 
 
René Huyskes zal een inspirerende inleidende lezing geven over het 
leven en de werken van deze mystica. 

 

 

Datum: woensdag 9 oktober 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Ommen 

Begeleiding: René Huyskes 

Kosten: Vrijwillige bijdrage 

 



 

8. Het geloof van Israёl 

 

 
De Holocaust en de geboorte van de Staat Israël zijn bepalend voor 
het actuele bestaan van het joodse volk als geheel.  

Wat Joden vandaag de dag verenigt, is een vastberadenheid dat 
Israël niet ten onder zal gaan. Hoe hangt deze verbondenheid met 
het overleven van Israël samen met het geloof van Israël? Kan er na 
de verschrikkingen van Auschwitz eigenlijk nog wel een joods geloof 
bestaan? Na de joodse emancipatie betekende de vervolging en 
vernietiging voor het joodse volk ook een radicale breuk met de 
Verlichting en haar vooruitgangsgeloof. Hoe reageerde het joodse 
volk op die breuk en met welke gevolgen voor het geloof van 
Israël?  

 

Dit is een vervolg op: ‘Israёl: een rondleiding’. 
 

Data:    donderdag    10 oktober / 14 november / 12 december / 
                                        9 januari / 13 februari 

 

Datum: 2e donderdag van de maand 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Heino 

Begeleiding: pastor Joop Butti 

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

9. Maria in Beeld 

 

 
Maria, Moeder van 
onze Heer Jezus, heeft 
de eeuwen door velen 
gesterkt in geloof en 
leven.  
 
Al vanaf de 3e eeuw 
wordt bij haar 
bescherming en troost 
gezocht. Vanaf die 
Oudchristelijke tijd is 
Maria ook ontelbare 
malen verbeeld in 
fresco’s, mozaïek, op 
iconen en andere 
schilderkunst en 
beeldhouwwerk.  
 
Al die voorstellingen zeggen iets over de betekenis van Maria voor 
mensen in het verleden en heden.  
 
Bisschop Herman Woorts, Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht  
zal iets van die ontwikkeling en rijkdom laten zien; zowel bekende als 
onbekende verbeeldingen zullen worden getoond en toegelicht. 

 

 

Datum:     Ommen: 15 oktober   /   Heino: 14 mei 

Aanvangstijd: 19.30 uur 

Locatie: Parochiecentrum Ommen & Heino 

Begeleiding: Mgr. drs. H. Woorts  

Kosten: Nog te bepalen 

 



 

10. Pelgrimage 

 

 
Door de Pelgrimagewerkgroep “het zoeken niet moe” wordt er 
jaarlijks een lezing georganiseerd en eens in de twee jaar een 
heuse ééndaagse pelgrimsreis. (najaar2020) 
Beide staan altijd in het teken van verdieping, inspiratie en 
ontmoeting. 

 
Op woensdagmiddag 16 okt 2019 zal Hans 
Schoorlemmer ons bezoeken en ons 
vertellen van zijn persoonlijke ervaringen als 
pelgrim.  
 
Hans heeft een aantal jaren geleden de 
pelgrimsreis naar Santiago de Compostella 
gemaakt. Hij zal ons meenemen in wat hij 
heeft beleefd, wat hij heeft gedacht, gevoeld 
en gezien, wat hij heeft geleerd.  

 
Hans Schoorlemmer werkt momenteel als 
Pastoraal Werker bij de Dominicanen in 
Zwolle.  

 
 

 
 

 

 

Datum: woensdag 16 oktober 

Tijd: 14.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Lemelerveld 

Begeleiding: H. Schoorlemmer 

Kosten: een vrije gift of een kleine bijdrage. 

 



 

11. Filmavonden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de wintermaanden gaan wij films tonen die ons aan het denken 
zetten. Films met een levensbeschouwelijk thema of een 
maatschappelijke betekenis. 
De avonden starten met een korte inleiding en koffie of the. Daarna 
gaan we de film bekijken. Voor wie wil is er gelegenheid on te praten 
over de film. Iedere mens is anders en het is de moeite waard om 
over de verschillende indrukken die een film achterlaat met elkaar in 
gesprek te gaan. 
 
De filmavonden worden georganiseerd in Heino en in Hardenberg 
 

Heino:   donderdagavond 31 oktober  /   12 december     
30 januari  /   12 maart 
 

Hardenberg: zondagavond 20 oktober en 24 november. 
Data 2020 worden later bekend gemaakt 

 

 

Datum:     Doorlopend seizoen 2019-2020 

Tijd: Heino 20.00 uur  / Hardenberg 19.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Heino / Kerkzaal Hardenberg 

Begeleiding: G. Noording & C. van Beek / P. van der Burg  

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

12. tor    mensen met een verstandelijke beperking 

 

 
Mensen met een verstandelijke 
beperking in de geloofsgemeen- 
schap: de vreugde en de samen-
bindende kracht die hun aanwe-
zigheid en actieve deelname 
met zich mee kan brengen, laten 
je niet gauw los.  
 
Maar horen ze er echt bij of 
horen ze er ook bij?  
 
Hoe gaan we met ze om: Leven 
we met hen of zijn ze object van 
zorg, mensen waarvoor we iets 
moeten doen?  
 
Hoe ziet het pastoraat voor mensen met een verstandelijke 
beperking in al hun verschillende niveaus eruit? Hoe betrek je ze in 
de vieringen?  
 
Hans Schipper, predikant in Dalfsen en oud huispastor (nu: 
vrijwilliger) van de Baalderborg, wil hierover iets vertellen en hoopt 
ook op inbreng van de aanwezigen. 

 
 

 

Datum: maandag 28 oktober 

Tijd: Welkom van 19.45 uur, start om 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Dalfsen 

Begeleiding: Ds. Hans Schipper  /  Karin Drost 

Kosten:  vrijwillige bijdrage koffie/thee. 

 

Pastor zijn voor mensen met een 

       verstandelijke beperking 



 

13. Israёl: een rondleiding 

 

 
Deze avonden staan open 
voor iedereen die interesse 
heeft in de geschiedenis en 
de actualiteit van Israёl. Het 
enige dat u nodig heeft, is uw 
eigen belangstelling.  
Pastor Butti weet boeiende 
dingen te vertellen over het 
Joodse volk en over dit 
bijzondere land. 
 

Aan de orde komen: 
1. De geschiedenis van het joodse volk 
2. De betekenis van Jeruzalem 
3. De Joodse feesten 
4. De ontwikkeling van de staat Israel 
5. Conflict met de palestijnen 

 
Deze thema’s zulen behandeld worden tijdens 5 avonden. De 
avonden kunnen ook afzonderlijk bezocht worden, maar gezien de 
onderlinge samenhang van de thema’s heeft deelname aan het 
gehele project de voorkeur. 
 
Data:    donderdag    31 oktober / 28 november / 23 januari / 
                                      27 februari / 26 maart 

 

Datum: 5 avonden: 4e  donderdag van de maand 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Dalfsen 

Begeleiding: pastor Joop Butti 

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

14. Kerstengeltjes knutselen 

 

 
Een kledingstuk of lapje stof kan je doen herinneren aan een 
dierbaar persoon of aan een bijzondere gebeurtenis.  
Juist door de mooie herinneringen kun je er niet makkelijk afstand 
van doen.  
 
Wat is het mooi en bijzonder om met een groep mensen,  
ieder met z'n eigen stof, een mooie herinnering te maken.  
 
Heb je niet zo'n bijzonder lapje stof, maar voel je wel de behoefte 
om een kerstengel te maken, dan kan dat ook. Koop in dat geval 
stofjes met favoriete kleuren of patronen die je een bijzondere 
herinnering geven.  
 
Samen met Dinie Koenjer 
belooft het een creatieve en 
gezellige avond te worden 
waar we mooie herinneringen 
gaan maken. 
 
Zelf meenemen:  
lapjes stof, naaigaren, schaar, 
eventueel knoopjes. 
 

 
 

 
 

Datum: 14 november 

Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Parochiecentrum Heino 

Begeleiding: Dinie Koenjer & Diana Ardesch 

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

15. Advent en Kerstmis in beeld 

 

 
Vanaf de 3e eeuw is de aankondiging en de geboorte van onze Heer 
Jezus verbeeld, waaronder in fresco's, mozaïek, schilderkunst en 
beeldhouwwerk. Het 'Woord is vlees geworden' (Joh. 1, 14);  
God is daarmee zichtbaar geworden in Zijn Zoon.  
 
Om het mysterie van Gods menswording te verkondigen, voor te 
stellen en in te leven, is Advent en Kerstmis veelvuldig in beeld 
gebracht.  
De kunstgeschiedenis van het Oosten en het Westen laat daarin een 
hele ontwikkeling en diversiteit zien, tot op vandaag. 

 
Mgr. drs. Herman Woorts, 
hulpbisschop van Utrecht en 
docent christelijke kunst en 
iconografie zal aan de hand van 
lichtbeelden hierover een 
avond verzorgen. 
 
 En wel op: 
 woensdag 11 december van 
19.30 - 22.00  uur  
in het parochiehuis in Dalfsen 
 

 
 

 

Datum: woensdag 11 december 

Aanvangstijd: 19.30 uur 

Locatie: Parochiehuis Dalfsen 

Begeleiding: Mgr. drs. H. Woorts  

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee 

 



 

16. Levende Kerststaltocht Vilsteren 

 

 
In groepen maakt u, begeleid 
door vrijwilligers, in het 
donker een schitterende 
wandeling door het 
kerstverhaal.  
Onderweg ontmoet u 
Romeinen, herders, een 
engel, de drie koningen en 
natuurlijk Jozef, Maria  
en het kindeke Jezus.  

 
De start is tussen 17.00 en 21.00 uur bij het Parochiehuis. 
De voorverkoop van de kaartjes is op 14 december tijdens 
de Boerenmarkt. De kaartjes worden verkocht in de Herberg de 
Klomp. De kaartjes kosten 4,50 euro per stuk en pinnen is niet 
mogelijk.   
Deze kaartjes zijn NIET verkrijgbaar via het opgaveformulier 
 
Het heeft geen zin de 26e op de bonnefooi te komen, want de 
kaartjes zijn meestal uitverkocht na de voorverkoop. De opbrengst is 
(deels) voor het behoud en onderhoud van o.a. het Parochiehuis in 
Vilsteren.  
 
 

 

 

Datum:     donderdag 26 december 

Tijd: Tussen 17.00 uur en 21.00 uur 

Locatie: Parochiehuis Vilsteren 

Begeleiding: Activiteiten Vilsteren  

Kosten: € 4,50 p.p. 

 



 

17. Van Harem tot Fitna 

 

 
150 jaar Islam in Nederland 

 
In de loop van de eeuwen heeft de Islam 
in de Nederlandse beeldvorming allerlei 
gedaanten aangenomen: van duivels 
heidendom en achterlijke moslims tot 
‘sporen van goddelijk licht’ en ‘kinderen 
van Abraham’, van viriele Arabieren en 
verleidelijke haremvrouwen tot 
gevaarlijke terroristen en onderdrukte 
sluierdraagsters.  
Na de aanslagen op de Twin Towers in 
september 2001 ontwikkelde zich, niet 
alleen in de kring van de populisten, een 
gevaarlijk politiek anti-islamisme.  
 
 

Om die beeldvorming ietwat te doorgronden, 
worden we door één van de twee auteurs van 
het gelijknamige boek: Prof. Dr. Marcel 
Poorthuis,  op weg geholpen.  
-Welke beelden over de Islam leven er bij ons? -
-Welke beelden verdwenen?  
-Welke werden ‘gerecycled’? 

 

Datum:     donderdag 13 februari 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Heino 

Begeleiding: Dr. Marcel Poorthuis  

Kosten: Vrijwillige bijdrage 
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18. Engelen 

 

 
Iedereen kent ze wel; Engelen. 
Maar wat zijn engelen nu 
eigenlijk, wat voor rol spelen ze 
binnen het geloof? Wat is het 
verschil tussen een aartsengel en 
een cherubijn? 
 
Waaruit bestaan de taken van de 
engelen?  Bestaat er een Hemelse 
hiërarchie? Welke rol spelen 
engelen in ons leven? Waarop 
baseert de Katholieke kerk haar 
leer over de engelen?  

 
 
 
 
René Huyskes zal (met behulp van 
afbeeldingen en teksten) tijdens zijn lezing 
ingaan op bovenstaande vragen 

 

 

Datum: woensdag 11 maart 

Tijd: 20.00 uur 

Locatie: Parochiecentrum Lemelerveld 

Begeleiding: René Huyskes 

Kosten: Vrijwillige bijdrage 

 



 

19. Jodendom in Zwolle 

 

 
Al vanaf de vroege middeleeuwen zijn er bewijzen te vinden van een 
joods leven te Zwolle. Deze Joodse gemeenschap heeft tijdens haar 
lange geschiedenis veel meegemaakt: jodenverbranding in 1349 
(omdat ze werden aangewezen als veroorzakers van de pest),  
uitsluiting van de meeste beroepen en daardoor armoede, de 
Tweede Wereldoorlog.  
In 1721 ontstond er te Zwolle een echte Joodse gemeenschap, ze 
woonden toen vooral in de buurt van het voormalige 
Broerenklooster. Van 1758 tot 1899 diende  gebouw ‘De Librije’ als 
synagoge.  in 1899 werd een nieuwe synagoge gebouwd  
aan de Schoutensteeg (nu Samuel Juda Hirschstraat). 

 
We bezoeken als groep deze in 1989 
gerestaureerde synagoge. Er zal een 
rondleiding zijn met uitleg over het 
gebouw en enkele Joodse gebruiken 
en feesten. Na de rondleiding zullen 
we tevens de tentoonstelling ‘Joods 
leven in en om Zwolle’ bezoeken.  
De tentoonstelling bevat historisch 
materiaal betreffende de 
geschiedenis van de joden van Zwolle 
en joods-religieuze voorwerpen uit 
Zwolle en de regio. 

 

 

Datum: zondag 26 april 

Vertrektijd: 13.30 uur              met eigen auto 

Locatie: Vertrek vanaf parkeerplaats Kerk Heino 

Begeleiding: Gidion van Tongeren  

Kosten: € 4,00 p.p.      minimaal 15 personen 

 



 

20. Kerk op stap 

 

 
Onze Emmanuelparochie maakt deel uit van het Aartsbisdom 
Utrecht. Onze Kardinaal zetelt daarom in de Stad Utrecht. In het 
kader van onze ‘horizonverbreding’ wil pastoor Monninkhof met 
maximaal twintig parochianen een informatieve en gezellige dag in 
Utrecht verzorgen. 
 

We gaan met de trein en als het lukt 
brengen we een bezoek aan het prachtige 
nieuwe station, de Pax Christi kapel 
midden in Hoog Catharijne, we wandelen 
langs de oude Gracht, we bezoeken de 
Domkerk en het museum het Catharijne 
convent.  

 
Midden op de dag willen we onze eigen 
meegebracht lunch nuttigen in een prachtig 
pand van ons bisdom in de binnenstad en we 
hopen een korte ontmoeting te hebben met 
de kardinaal of één van de hulpbisschoppen.  
We sluiten dan af met een eenvoudige 
maaltijd bij de chinees in Hoog Catharijne. 
 
Om er dubbel van te genieten zal er eerst op 18 maart een 
informatie avond zijn. Dan zullen er ook verdere concrete afspraken 
gemaakt worden. In mei zal dan deze dagtrip plaatsvinden. 
 

 
 

Datum: Woensdag 18 maart / donderdag 14 mei 

Vertrektijd: Na 9.00 uur 

Locatie: Station Dalfsen? 

Begeleiding: Pastoor André Monninkhof  

Kosten: +/- €55,-- (geld mag geen belemmering zijn) 
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Opgaveformulier 

 

 
Ik geef (wij geven) ons op voor de volgende activiteiten: 

 
 nr  omschrijving Persoon 1 Persoon 2 
      
    

⎕ ⎕ 
    

⎕ ⎕ 
    

⎕ ⎕ 
    

⎕ ⎕ 
    

⎕ ⎕ 
    

⎕ ⎕ 
      

 
Gegevens Persoon 1 

Naam : 

Adres : 

Telefoon : 

E-mail : 

 
Gegevens Persoon 2 

Naam : 

Adres : 

Telefoon : 

E-mail : 

 
Dit formulier kunt u inleveren bij het secretariaat van uw locale 
geloofsgemeenschap. Wie zich liever digitaal aameldt kan een 
mailtje sturen naar: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 

 
Aanmelden graag voor 30 september 2019! 

 
Deze brochure is ook terug te vinden op: www.emmanuelparochie.nl 

 



 

 

 


