Parochiebestuur, locatieraden en pastoraatsgroepen en pastoraal team kijken
ernaar uit om weer samen met parochianen te mogen vieren. De parochianen
en anderen zijn vanaf 4 juli a.s. van harte welkom om ondanks alle beperkingen
toch weer in de kerkbanken aan te schuiven.
De rooms-katholieke kerk is voorzichtig als het gaat om het opnieuw houden van
openbare vieringen. Er is steeds een ‘vertaling’ nodig van de algemene richtlijnen
naar de concrete situatie ter plaatse. Onze parochie herbergt elf plekken waar vieringen gehouden kunnen worden en er zijn er geen twee hetzelfde.
Een eigen protocol
Het parochiebestuur en het pastoraal team dragen de eindverantwoordelijkheid voor
alles wat er gebeurt in de elf kerkgebouwen. Dus ook voor het moment en de manier
waarop liturgische vieringen op die plaatsen hervat kunnen worden. Om weer te kunnen beginnen met vieren zijn de algemene richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen samengebracht in een eigen protocol. Het omvat praktische aanwijzingen voor
het treffen van maatregelen ter voorbereiding en uitvoering van een viering.
Vanaf 1 juli zijn kerkelijke vieringen met maximaal 100 kerkgangers mogelijk op de
‘veilige’ locaties. Vanaf 4 juli begint het pastoraal team met in iedere geloofsgemeenschap één viering in het weekend. Het betreft zowel Eucharistie - als gebedsvieringen.
Aanmelden
Voor het bezoeken van de vieringen moet u zich vóóraf aanmelden per telefoon.
Uw locatie zal u informeren over het tijdstip, waarop u zich telefonisch kunt opgeven.
Bij die gelegenheid zullen wij dan uw naam en telefoonnummer noteren, waaronder u
bereikbaar bent. Deze informatie hebben we nodig om – indien noodzakelijk – achteraf snel te kunnen nagaan, wie er bij een bepaalde viering aanwezig zijn geweest.
U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

De RK kerken gaan weer open

Jaargang 7, nummer 7, juli/augustus 2020

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Als u erover denkt om een viering in uw kerk bij te wonen, moet u voorbereid zijn op
een aantal veranderingen ten opzichte van wat u gewend bent:
- In de kerk is een looprichting aangegeven.
- Uw zitplaats is gemarkeerd en wordt u aangewezen en de plaatsen voor, achter en naast u zijn onbezet.
- Tijdens de viering is er geen koor en mag u zelf niet zingen.
- De collecte is niet tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage geven op het
eind van de viering op een schaal bij de uitgang(en).
- Bij de vredewens schudt u geen handen.
- Bij de communie volgt u de aangewezen looprichting en u ontsmet uw handen. De voorganger staat achter een hoestscherm en legt de hostie met een
pincet in uw hand. U kunt de hostie ontvangen op een schone (papieren) zakdoek die u heeft meegenomen.
Tot september wordt alleen in de H. Brigittakerk te Ommen de heilige
communie uitgereikt. Dit heeft te maken met alle voorzorgen, die we moeten
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nemen bij het uitreiken van de communie. Wij hopen dat in september overal de heilige
communie kan worden uitgereikt
Na afloop is er geen samenkomst met koffie en thee en gaat iedereen volgens de aangegeven looproute weer naar buiten.

Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat u begrip heeft voor deze besluiten. Heeft u
hierover vragen, neemt U dan gerust contact met ons op. We zouden het heel fijn vinden, om u
binnenkort weer in onze vieringen te mogen ontmoeten.
We wensen u en allen die u lief zijn, Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds.
U bent van harte welkom.
Pastoraal team

Sint Brigitta te Ommen

World Servants Ommen
Hallo, wij zijn Monique en Robin Groen en wij doen mee aan World Servants Ommen.
World Servants is een christelijke landelijke organisatie die allemaal projecten heeft in ontwikkelingslanden. In totaal gaan wij met 10 jongeren drie weken naar een ontwikkelingsland van de
zomervakantie 2021. Hier bouwen we samen met de lokale bevolking mee aan een gebouw. Dit
kan bijvoorbeeld een school, woningen of een kliniek zijn. Het ontwikkelingsland waar we naartoe
gaan is waarschijnlijk Afrika.
Tijdens het bouwen hebben we ook tijd voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld het bezoeken van
een familie in het dorp, een potje voetbal spelen met de plaatselijke bevolking en de lokale kerken
bezoeken.
Voordat wij op werkvakantie kunnen gaan, doen wij allemaal verschillende acties. Zo hebben wij
een snertactie gehouden en bomen geplant. Ook hadden wij de tuinmest actie gehouden in de
kerk. Wij willen uw bedanken voor het kopen van onze tuinmest actie van 8 maart en uw vrije giften, hartelijk dank daarvoor!
Vanwege omstandigheden is het nu lastig om langs de deuren te gaan. Daarom hadden we een
digitale ontbijtactie georganiseerd. Dit hadden we op Facebook gezet, via een link konden mensen
de ontbijtpakketten bestellen. Op zaterdag 2 mei en op zaterdag 9 mei gingen wij deze bezorgen.
Het was een leuke actie om te doen, vooral om de blije gezichten te zien van de mensen bij wie we
de ontbijtjes bezorgden. Er volgen later meer acties, u kunt op de hoogt blijven door ons op Facebook te volgen.
Wilt u een donatie geven? Dat kan altijd, via ons actie platform www.geef.ws/ommen
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Afscheid Herman Lankhorst
Herman Lankhorst heeft voor zijn inzet voor onze geloofsgemeenschap Ommen de paaskaars van 2019 gekregen.
Herman bedankt.
Intussen is hij verhuisd naar zijn geboorteplaats Vilsteren.
We hopen dat hij daar met plezier mag wonen, maar volgens
Herman komt dat wel goed.

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

De urnenmuur op het kerkhof in Lemelerveld

Na een time-out van meer dan twee maanden zijn de werkzaamheden aan de urnenmuur weer opgepakt. Het dak zat er al op maar de aftimmering aan de onderzijde, de leien en het lood moesten
nog aangebracht worden.
Deze laatste werkzaamheden hebben Theo en Herman Koggel in de afgelopen paar weken vakkundig uitgevoerd. De platen voor de aftimmering aan de onderzijde waren thuis al voorzien van
een groene verflaag.
Het gaat als van een leien dakje is het gezegde als iets gesmeerd loopt maar dan moeten die leien
er wel eerst op en daar komt toch wel wat vakmanschap bij kijken.
Passen en meten en dat geldt ook zeker voor het lood dat aangebracht is om alles goed waterdicht
te maken. Het laatste wat aan de urnenmuur zelf nog gaat gebeuren komende week is het opnieuw
invoegen van de voeg waar het lood van de lei op steunberen in aangebracht is. Dan blijft alleen
nog het aanbrengen van het straatwerk en beplanting over.
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Basisschool Sint Nicolaas neemt afscheid van pastor Noordink
Leerkrachten en leerlingen van Basisschool Sint Nicolaas wilden Palmzondag aan het eind van de
viering afscheid nemen van Pastor Noordink. Maar het coronavirus schopte, zoals u weet, alles in
de war. Daarom werd pastor Noordink uitgenodigd op maandagmiddag 15 juni. Want al die jaren
dat hij op Basisschool Sint Nicolaas kwam, heeft hij ons altijd ondersteund bij de voorbereidingen
van de adventsvieringen, de Palmpasenvieringen, de 1ste heilige communie en het Vormsel.
Wij hebben pastor Noordink in het zonnetje gezet voor zijn grenzeloze inzet, zijn omgang met de
kinderen, die hij goed begreep, zijn prettige houding, zijn humor en zijn kennis. We hebben
dit bezongen in een lied.
Afscheidslied voor pastor Noordink
Melodie: als hier een pot met bonen staat
Zie daar nu pastor Noordink staan,
U hoort bij onze kerk.
En komt dan ook bij ons op school,
want dat hoort bij uw werk.
U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.
U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.
Voor kerst een viering in de kerk
Vertelt, legt uit, heel goed.
Ontsteekt een licht bij iedereen
dat doet ons allemaal goed!
U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.
U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.
Palmpasen is een heel groot feest,
het is heel speciaal
Met ezel en wijwaterkwast
kennen wij u allemaal.
U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.
U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.
Communie, dat is speciaal,
daarin steekt U veel tijd.
Ook als u met de vormeling
naar de Dom in Utrecht rijdt
U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.
U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.
De kind’ren van de Sint Nicolaasschool,
Die zingen tot besluit
nog één keer heel hard het refrein
en zwaaien u dan uit!
U gaat nu weg, da’s vette pech, gaat andere dingen doen.
U gaat nu weg, da’s vette pech, u gaat nu met pensioen.
LANG ZAL HIJ LEVEN!

Kinderen en leerkrachten van Basisschool Sint Nicolaas in
Lierderholthuis wensen u het allerbeste
en zeggen van harte: Dank u wel!
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St. Vitus te Dedemsvaart

Het afscheid van pastor Rutgers bij zijn laatste overleg met
locatieraad en pastoraatsgroep
De pastor werd voor bij de koffie
een taart aangeboden, en kreeg aan
het eind van het overleg een
afscheidswoord van de locatievoorzitter
en een bloemetje.

Beste medeparochianen

Juist in d

lijke tijd,
toch een teken
misschien verblijd.
Veel mensen hebben he

Het afscheid van pastor Rutgers
bij de vrijwilligers van de locatie Dedemsvaart
Pastor Rutgers is graag aanwezig bij het koffiedrinken met de
vrijwilligers in Dedemsvaart.
De vrijwilligers hebben hem tijdens de koffie een bloemetje aangeboden, en hij is opgenomen in het schoffel en hark gilde van de
locatie (foto rechts)

Nieuws van het bestuur

DANKJEWEL!!!
Doordat de wekelijkse collecte lange tijd niet gehouden kon worden en doordat ook opgegeven intenties doorgeschoven worden naar betere tijden, zag menig financieel beheerder de cijfers steeds
‘roder’ worden.
Daarom heb ik namens ons parochiebestuur en het pastoraal team een tijdje geleden een oproep
gedaan om een extraatje van € 25 of meer te schenken aan uw eigen geloofsgemeenschap.
Daar hebben heel veel parochianen gehoor aan gegeven!!
Dat is hartverwarmend. Want daardoor voelt het parochiebestuur zich gesteund in hun keuze om
onze organisten en dirigenten te blijven honoreren ondanks dat hun inzet door de opgelegde beperkingen minimaal moest zijn.
Met uw extra bijdrage zijn we dus zeer verguld. Ook degenen die alsnog van plan zijn nodig ik
namens mijn collega’s en het parochiebestuur uit ook een ‘duit in het zakje’ te doen.
U vindt het banknummer van uw geloofsgemeenschap in uw parochieblad en ook op de website.
Nogmaals heel veel dank.
André Monninkhof, pastoor
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Pastoraal artikel van de maand

Versterven?
‘Zalig de zachtmoedigen’ zegt Jezus in de Bergrede: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’
Dit zachte juk is het juk van de liefde. Liefde staat tegenover zelfzucht en zelfgenoegzaamheid.
Liefde richt zich eerst op de ander en niet op zichzelf. Léven uit de geest van liefde betekent léven
uit God.
De ommekeer en bekering waartoe het evangelie ons uitdaagt en oproept, is van een houding van
egoïsme en hardvochtigheid naar een houding van liefde en zachtmoedigheid, van hoogmoed naar
nederigheid, van heersen naar dienen. Het gaat er in het evangelie om dat wij ‘versterven’ aan
onze zelfzucht en egoïsme, omdat het tot niets anders leidt dan tot de dood.
Maar de geest van liefde wekt op ten leven. Wij moeten ‘versterven’ aan de dood en niet aan het
leven! De liefde laat ons léven aan de dood voorbij, alsof de dood niet bestond. Liefde is de weg
die tot eeuwig leven leidt. Als de liefde in ons woont, dragen wij het onderpand van het eeuwig
leven in ons mee. Een eeuwig leven dat hier en nu begint wanneer wij ons geloof belijden in Jezus
Christus, de Zoon van de levende God die liefde is. In Hem gaan wij nooit verloren, maar zullen wij
leven, nu en tot in eeuwigheid.
Joop Butti

Tot slot
Barneveld, 4 juli 2020
Een dankbaar mens
Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend veel gebeurd. Zo heb
ik afgelopen zondag afscheid genomen van u, jou, jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik
’s maandags nog wat laatste dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuisd en door een handjevol parochianen op De Belte uitgezwaaid en begon diezelfde middag, rond een uur op half drie, de
grote-uitpak-show hier in de pastorie te Barneveld. Van het buitengebied boven in onze Emmanuelparochie, kijk ik nu vanachter m’n computer uit op dé winkelstraat in het hart van Barneveld. En
zijn alle dozen op het moment dat ik dit schrijf, sinds een paar uur helemaal uitgepakt.
Gisteravond ben in het eucharistisch centrum van de sint Lucas parochie als ‘parochievicaris’ geïnstalleerd, een fraai woord voor ‘tweede’ priester voor de twee samenwerkende parochies sint Lucas
en sint Maarten. M’n nieuwe teamleden, vertegenwoordigers van alle 14 geloofsgemeenschappen,
mijn lieve ouders en pastoor Monninkhof samen met vicevoorzitter Hermien Schoorlemmer waren
naast een hele groep vrijwilligers van de partij. Ja, en natuurlijk vele nieuwe parochianen en velen
van u die via de livestream of kerkradio met ons verbonden waren. Ondanks de bevreemdende
omstandigheden die ons door Covid-19 nog steeds in hun grip houden, was het een mooie en hartelijke viering. Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe parochies en kijk ik met grote tevredenheid
terug op wat er achter me ligt.
En ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Vier jaar lijkt op zich niet zo lang, en misschien is het
dat ook inderdaad niet. Maar het waren toch wel mijn allereerste stapjes die ik in het parochiepastoraat heb mogen zetten. Stappen waar eerst ruim 8,5 jaar aan studie en vorming vooraf is gegaan.
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In de Emmanuelparochie ben ik me in die vier jaar
enorm gaan thuis voelen. Heb ik wortel geschoten en
ben ik er geleidelijk achter gekomen wat het priesterschap nu daadwerkelijk is en hoe belangrijk de persoonlijke relatie is met u, jou, jullie – de parochianen.
Ik ben Bijbelteksten als 1 Korinthiërs 12 ontzettend
gaan waarderen en zelfs als uitgangspunt gaan beschouwen. Zélfs als misschien wel één van de meest
fundamentele teksten voor het daadwerkelijk christen
en parochie/kerk-zijn. Het ‘Lichaam van Christus’ en de
‘levende stenen in een geestelijk bouwwerk’, dat zijn wíj
zélf. Niet los van elkaar, maar sámen, mét elkaar. Dat
hebt ú allen mij geleerd.
Aan het einde van mijn afscheidsviering zijn er door
Hermien Schoorlemmer, pastoor Monninkhof en Ben
Nijhof mooie dingen gezegd. Is er teruggeblikt op veel
mooie momenten, momenten die we met elkaar hebben
mogen hebben en beleven. Jullie betrokkenheid, gulheid en dankbaarheid kwam prachtig tot ‘symbolische’
uiting in het cadeau wat ik van jullie allen heb mogen
ontvangen. De prachtige blauwe Maria stola (zie foto).
Wat ben ik hier blij mee en trots op.
Maria, die ons aller moeder in de hemel is, de ‘mystieke roos’, zoals ook mooi op de stola wordt afgebeeld, is mij dierbaar. Het adagium, ‘per Mariam ad Christum, wat we in de Rozenkransbasiliek
in Lourdes o.a. kunnen lezen in de apsis is waar. Zonder Maria was ik nooit priester geworden,
hadden u, jij, jullie en ik elkaar nooit leren kennen. Had ik nooit mogen voorgaan in de eucharistie
met jullie, nooit familieleden van u mogen begraven, nooit dierbaren van u de ziekenzalving mogen
toedienen. Ja, zonder Maria hadden we elkaar – zeer waarschijnlijk – nooit ontmoet. Daarom doet
het mij érg veel dat ik juist van jullie als ‘mijn’ parochianen, deze prachtige stola heb gekregen. Heel erg bedankt daarvoor!
En ook ontzettend bedankt voor de financiële bijdrage die jullie náást de stola bij elkaar hebben gebracht en zoals pastoor Monninkhof het zondag zei, die ik als extra cadeau mag ontvangen. Als ik
eraan denk, dan word ik op de eerste plaats heel erg stil en ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar.
Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering op 28 juni jl. zei, houd ik niet van afscheid nemen. Ik ga
gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf ik ook nu gewoonweg: tot ziens. Linksom of rechtsom
blijven we met elkaar verbonden, in gebed of via Facebook. Ik wens u, jullie allen alle goeds, veel
inspiratie, goede moed en Gods rijkste zegen toe.
En boven alles uit: In Dei Nomine Feliciter.
Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig.
Pastor Johan Rutgers, priester
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