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Jaargang 47 
Nr.01 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het boekje van de 40-dagentijd. 
 

Graag u speciale aandacht voor de filmavond op 4 
februari a.s. om 19:00 uur.  
Ook graag uw aandacht voor de jaarlijkse Wereldgebedsdag, deze 
wordt gehouden op vrijdag 2 maart in onze kerk, aanvang 19:30 uur.  
 
Tevens is er informatie over een Lourdes Bisdombedevaart mede 
georganiseerd door pastor Rutgers. Een pastoralia en nog veel meer. 

 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende parochieblad 
ingeleverd kan worden uiterlijk: 
    
     Maandag  13 maart 2018 
 
 
Bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail: redactiestephanus@gmail.com 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 
Pastoraal team: 
 
- H. Hermens, pastoor tel. 0529 - 45 15 83 
hermensh@hotmail.com 
 
- J.A. Rutgers, priester tel. 0523 – 23 40 96  
pastor.rutgers@gmail.com 
 
- G.J. Noordink, pastoraal werker  tel. 0572 - 39 12 62 
g.noordink@hetnet.nl 
 
- J.G. Butti, pastoraal werker tel. 06 - 22239828   
butti@kerkennet.nl 
 
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink, 
pastoraal werker tel. 06 – 18 27 64 84 
m.kleinovermeen@ziggo.nl 
 
Locatieraad: 
Algemene coördinatie (voorzitter bestuur): 
Mw. J. Terhorst tel. 0523 - 26 73 86 
Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Secretaris: 
Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32 
Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Penningmeester: 
Mw. J. Broersen tel. 0523 - 26 08 04 
Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 
Kerkgebouw: 
de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg    tel: 0523 - 26 03 45 
 
Website: www.stephanusparochie.nl 
 
Bankrelaties: 
NL 48 RABO 0324 9618 98 
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)  
RSIN-nummer 003828955 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:hermensh@hotmail.com
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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WAT GOED IS OM TE WETEN 
 
Overlijden: 
Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met: 
J.G. Butti, pastoraal werker   tel. 06 – 22 23 98 28 
J.A. Rutgers, priester    tel. 0523 – 23 40 96 
 
Bereikbaarheid pastores in de weekenden: 
Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur en 
maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:  

06 -  50 41 22 38 
U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken. 
 
Repetities / Vergaderingen: 
Dinsdag 19.30 - 21.30 uur Repetitie gemengd koor 
     “Stephanus” 
 
Zondag 20:00 – 22:00 uur Repetitie middenkoor 
Om de week     “Poco a Poco” 
 
Aanmelding voor dopen: 
Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40 
 
Coördinatie  bezoekgroep: 
Mw. J.T.M Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 
 
Coördinatie misdienaars en misdienettes: 
Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40 
 
Coördinatie wijkcontactpersonen: 
Dhr. P. vd Burg tel. 0523 - 26 60 56 
 
Caritas: 
Mw. L. Houtman   tel. 0523 - 26 39 18  /  06 - 53 18 16 79 
Dhr. M. Niemarkt  tel. 0523 - 64 93 50  /  06 - 52 16 38 74 
Dhr. T. Broens   tel. 0523 - 26 79 93  /  06 - 50 46 40 75
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AGENDA  
 

Zo. 14-01 / 11:00 uur  2e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
      
Zo. 21-01 / 11:00 uur  3e Zondag door jaar 

Communieviering 
Voorganger: werkgroep de Belte 

     m.m.v. Stephanuskoor 
     Start actie kerkbalans 
      
Zo. 28-01 / 11:00 uur  4e Zondag door jaar 

Eucharistie 
     Voorganger pastoor Hermens 
     m.m.v. Stephanuskoor 
      
Zo. 04-02 / 11:00 uur  5e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Hermens 
     m.m.v. Poco a Poco 
     Na afloop koffie drinken 
 
Zo. 11-02 / 11:00 uur  Carnaval 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
      
Wo. 14-02 /    Aswoensdag 
     Gezamenlijke viering De Belte 
     Voorganger pastor Rutgers 
     Start vastenactie 
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Zo. 18-02 / 11:00 uur  1e zondag 40-dagen 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 25-02 / 11:00 uur  2e zondag 40-dagen 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 04-03 / 11:00 uur  3e zondag 40-dagen 

Eucharistie      
 Voorganger pastoor Hermens 

     m.m.v. Poco a Poco 
      
Zo. 11-03 / 11:00 uur  4e zondag 40-dagen 

Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Na afloop koffie drinken 
 
Zo. 18-03 / 11:00 uur  5e zondag 40-dagen 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Ma. 19-03 / 09:00 uur H. Jozef 
     Gezamenlijke viering Ommen 
 
Zo. 25-03 / 11:00 uur  Palmzondag 
     Commuieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
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LITURGISCHE ROOSTERS EMMANUELPAROCHIE 

 
De roosters januari, februari en maart van ons parochieverband 
staan op de website van de Emmanuelparochie: 

(http://www.emmanuelparochie.nl) en hangen in de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PAROCHIEBERICHTEN 
 
Misdienaars en Misdienettes: 
 
Zo. 14-01 / 11:00 uur  Anouk G. Beverborg en Iris Broersen 
Zo. 28-01 / 11:00 uur  Jeffrey Scholtn en Michiel Scholten 
Zo. 04-02 / 11:00 uur  Melvin Reimer en Pascal Dorman 
Zo. 11-02 / 11:00 uur  Dana Hulsegg en Iris Broersen 
Zo. 04-03 / 11:00 uur  Anouk G. Beverborg en Jeffrey Scholten 
Zo. 25-03 / 11:00 uur  Michiel Scholten en Melvin Reimer 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Lectoren 
 
Zo. 14-01 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 21-01 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 28-01 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 04-02 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 11-02 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 18-02 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 25-02 / 11:00 uur  Mw. M.Los 
Zo. 04-03 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 11-03 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 25-03 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
 
 
Kosters 
 
Zo. 14-01 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 21-01 / 11:00 uur  Mw. T. Kok 
Zo. 28-01 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 04-02 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 11-02 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
Zo. 18-02 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 25-02 / 11:00 uur  Mw. T. Kok 
Zo. 04-03 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 11-03 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 18-03 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
Zo. 25-03 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
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PASTORALIA 
 

Vooruitkijken  
 
Het afgelopen jaar is voorbij en het nieuwe dat is pas net 
begonnen. Hoe kijkt u terug op hetgeen 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 ziekenzalving 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 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 klaagden, 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 
voorgaande of dat het in ieder geval anders wordt, dan zijn we daar 
zelf bij om er wat van te maken.  
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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 
 
 
 
 

 
 

 
 
NIEUWSBRIEF EMMANUELPAROCHIE 
 
Al bijna vier jaar verschijnt er 11x per jaar de digitale nieuwsbrief van 
onze parochie met berichten, aankondigingen en interessante 
weetjes uit onze elf geloofsgemeenschappen, pastoraal team en 
parochiebestuur.  
 
Wilt u ook op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt in onze 
parochie, dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via 
brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl  
 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 
van José Terhorst, voorzitter Geloofsgemeenschap St. Stephanus. 
 
Het afgelopen jaar was heftig, veel dierbare parochianen zijn 
overleden, zoals 
- dhr. George Minke  
- mw. Alice Veenbrink 
- mw. Annie Wevers 
- mw. Toos Gerelings 
- dhr. Henny Poorts 
- dhr. Herman Marsman 
- dhr. Kees Jansen 
- diakenTon Ruiter 
- mw. G. Kouwenberg-de Graaf en mw.Viskaal-Wessel, beiden 
woonden wel in Hardenberg, maar waren voorkeursparochianen 
van de kerk in Slagharen 
Vlak voor kerst hoorde ik dat mw. Ria Habraken is overleden, velen 
van u zullen zich haar herinneren, zij is lange tijd parochiaan 
geweest, maar was nu niet meer woonachtig in Hardenberg. 
 
Laten we hen in onze gebeden herdenken. 
 
En dan staan we nu aan het begin van een nieuw jaar 
en zoals ieder begin is het ook nu weer een nieuwe uitdaging 
er iets moois van te maken.  
Om goed verder te kunnen, is het van belang dat we kijken naar 
het verleden, want de basis moet goed zijn.En daaraan twijfel ik 
niet in onze Geloofsgemeenschap. 
Kijken we verder terug naar bv. de tijd van het z g „Rijke Roomse 
leven“, 
kunnen we ons afvragen of we die tijd niet idealiseren. 
In die tijd was er toch ook een grote sociale controle en ook wel 
vaak groepsdwang. Men ging vaak naar de kerk omdat het moest, 
omdat het zo hoorde, niet altijd omdat men wilde. 
Dat is nu gelukkig anders. De mensen die nu zondags in onze kerk  
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komen, zijn er omdat men dat wil.En daardoor twijfel ik niet aan 
onze goede basis. Met andere woorden: we kunnen idd verder. 
  
Ik ben een groot fan van mgr. de Korte en ik las onlangs een 
samenvatting van een lezing die hij gehouden heeft in Nijmegen in 
het Centrum voor Parochiespiritualiteit met als thema De Toekomst 
van de Kerk. 
Ik hoop dat wat hij daar vertelde ons kan inspireren tot nieuwe 
inzichten en ons handvatten kan geven om in 2018 verder te gaan. 
Wij als Locatieraad gaan ons best doen en voor wie denkt: 
hier wil ik aan mee werken, graag. Laat het ons maar horen. 
  
Mag ik U allen, namens de gehele LR en in vertrouwen op Jezus, 
die ons fundament is en onze kerk en de wereld draagt, 
een zalig nieuwjaar wensen. 
 
 

UIT DE LOCATIERAAD 
 
Deze keer heb ik niet erg veel te schrijven, sinds het vorige 
parochieblad is er niet veel gebeurd. 
Rond kerst hebben onze oudere en zieke  parochianen een 
kerstattentie ontvangen. 
De actie Samen Delen is geweest, en te zien aan wat er allemaal 
in de kist zat hebben we goed mee gedaan aan het delen, 
waarvoor natuurlijk hartelijk dank. 
In december is de tweejaarlijkse Dank-je-wel-avond geweest voor 
onze vrijwilligers en te horen aan de reacties, denk ik, dat het 
stamppotbuffet goed in de smaak gevallen is.  
Poco-a-poco heeft op 6 januari een studiedag gehad, tot mijn 
grote spijt kon ik niet mee, maar Anielka heeft er een dag van 
gemaakt die voor herhaling vatbaar is, begreep ik. Heel leuk om te 
horen. 
 
Dan rest mij alleen nog, U allen een heel goed jaar toe te wensen. 
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WERELDSGEBEDSDAG 2018 
 
De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 2 
maart  2018. Het thema zal zijn: En God zag dat het GOED 
was...  De viering is gemaakt door vrouwen uit Suriname. 
 
De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. 
In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun 
land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 
170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan 
deelgenomen. 
 
De collecte komt ten goede aan: 
 
Stichting Unu Pikin biedt werk aan mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking waardoor 
ontwikkelingskansen worden gecreëerd. 
 
Het Parelhuis vangt met HIV besmette jongeren op waarvan de 
ouders of familie de zorg niet op zich kunnen nemen. Het Parelhuis 
wil deze verstoten kinderen een echt thuis bieden. 
 
Voorscholen in het binnenland In een aantal dorpen in het 
binnenland kunnen peuters tegenwoordig naar de voorschool. Ze 
leren er van alles maar ook de Nederlandse taal. De voorschool 
geeft de kinderen een voorsprong. 
 
De viering is op vrijdag  2 maart in onze kerk. 
Aanvang is om 19.30 uur. 
 
Wij nodigen u van harte uit. 
Comité Wereldgebedsdag Hardenberg 
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FILMAVONDEN 
 
 
 
Op 5 november jl. hebben wij voor het eerst met een dertigtal 
mensen een film bekeken op een zondagavond in onze 
Stephanuskerk. Het ging om de film “As it is in heaven”. Deze film 
viel bij de meeste mensen in de smaak en in de pauze konden we 
gezellig even bijpraten onder het genot van een kopje koffie.  
 
De locatieraad gaat dit initiatief van één keer in de zoveel tijd een 
filmavond in de kerk, voortzetten. De volgende filmavond, 
waarvoor u allen uitgenodigd bent, zal plaats vinden op 
zondagavond 4 februari om 19.00 uur. 
 
 De film die wij dan laten zien, heet “The way” en als inleiding op 
deze film zal Anielka Zak het één en ander vertellen over de 
pelgrimstochten die zij gelopen heeft.  
 
We hopen op een grote opkomst en willen ook de mensen die 
minder goed ter been zijn en /of geen vervoer hebben, de 
mogelijkheid bieden aanwezig te zijn. 
 
 Als u opgehaald wilt worden, kunt u contact opnemen met 
Gert Reimer, tel. 0523-266540/ 06-55834529 of met  
Piet van der Burg, tel. 0523-266056.  
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LOURDES BISDOMBEDEVAART 2018  
 

Even weg uit het alledaagse… 

Een collega hoorde ik over Lourdes ooit eens zeggen, dat het dé plek bij 

uitstek is waar hemel en aarde elkaar raken. Nu ben ik waarschijnlijk teveel 

een nuchtere Achterhoeker om dit zo maar even uit de losse pols te beamen, 

maar bijzonder is de plaats wel degelijk. Maar wat dat dan precies is, dat 

vind ik moeilijk om éénduidig onder woorden te brengen. Vaak hoor je 

mensen spreken over het z.g. “Lourdes-gevoel” maar veel verder komt men 

dan niet. Je moet het zelf ervaren, zegt men dan. 

Of de hemel en God in Lourdes werkelijk dichterbij zijn dan aan een 

willekeurige keukentafel, waar lief en leed en het leven van alle dag gedeeld 

word, dat geloof ik persoonlijk niet. Wat ik wel durf te stellen is dat het samen 

met andere mensen, doorgewinterde gelovigen, twijfelaars of ongelovigen, 

op weg gaan – onderweg zijn; zeker weten wat met je doet. Want 

wegtrekken uit het alledaagse en op bedevaart gaan, dat laat je niet 

onberoerd. 

Sinds 2009 gaan we als aartsbisdom Utrecht eens in de drie jaar op 

bedevaart naar Lourdes, om samen als gelovigen van ons bisdom samen op 

weg te gaan naar Maria. In de apsis van de Rozenkransbasiliek in Lourdes, 

staat in het mozaïek geschreven: “par Marie a Jesu” (door Maria tot Jezus). 

Dat is wellicht de meest krachtige uitnodiging die Maria ons doet. Om samen 

met haar op pad te gaan haar Zoon Jezus tegemoet. Om samen met elkaar 

en Maria, Hem beter te leren kennen en samen als christenen te groeien in 

ons geloof en onze onderlinge relaties. 

Vanaf 28 april t/m 5 mei in 2018 willen we ons als Emmanuelparochie 

aansluiten bij de 4de aartsdiocesane bedevaart naar het Franse plaatsje 

Lourdes. Een klein bergdorpje aan de voet van de Pyreneeën, waar in 1858 

de heilige Maagd Maria vanaf 11 februari t/m 16 juli, 18 keer aan het jonge 

meisje, Bernadette Soubirous, is verschenen. Maria openbaarde zichzelf aan 

Bernadette als de “Onbevlekte Ontvangenis” (Que soy era Immaculada 

Concepciou – Ik ben de Onbevlekte Ontvangens). D.i. het dogma (lees: 
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geloofsleerstelling) dat Maria vanaf haar geboorte “onbevlekt is”, oftewel dat 

zij zonder zonde is vanaf haar conceptie. 

Van harte nodigen we ieder van u uit om met ons mee te gaan. Want of je 

nou jong bent of oud, Maria is de moeder van ons allemaal. Vanuit onze 

Emmanuelparochie gaat pastor Johan Rutgers mee voor de pastorale 

begeleiding en mevrouw Hermien Schoorlemmer-Nijhout als hotelleider. 

Ook willen heel bijzonder de jongeren in onze parochie aanspreken om met 

ons mee te gaan, gewoon als pelgrim of als je wilt als misdienaar en / of 

acoliet. Er zijn al verschillende jongeren die zich hebben aangemeld en als 

misdienaar/acoliet zullen deelnemen aan de verschillende vieringen en het 

speciale jongerenprogramma in Lourdes. 

We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2018 naar Lourdes op 

weg mogen gaan. Als u vragen hebt omtrent de bedevaart, schroom dan niet 

en neem contact op via de onderstaande gegevens. 

Namens de organisatie, 

Pastor Johan Rutgers, priester 

Hotelleider: Hermien Schoorlemmer-Nijhout 

Begeleidend Pastor: Pastor Johan Rutgers, priester 

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met mevr. Hermien 

Schoorlemmer-Nijhout via e-mailadres: hermien@schoorlemmer.nu of dhr. 

Gerard Hollak via e-mailadres: g.hollak@outlook.com. 
 
Nog wat aanvullende praktische informatie; 
In de vroege ochtend van 28 april vertrekken wij vanuit onze regio en reizen 
via België naar Noord Frankrijk. De reis gaat met de hoge snelheidstrein, de 
TGV, vanuit Tourgoing in 8 uur naar Lourdes. Terwijl de trein de Franse 
zonnebloem- en wijnvelden doorkruist bent u in de gelegenheid om te 
genieten van de adembenemende vergezichten, kennis te maken met uw 
medepassagiers en op een ontspannen en uitgeruste manier op de plaats 
van bestemming aan te komen en voor het diner van 19.00 u. bent u in het 
hotel ALBA. 

mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:g.hollak@outlook.com
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Op 5 mei gaan wij in de morgen weer met de TGV naar Tourgoing waar we 
in de middag aan komen en weer met de bus richting huis gaan om in de 
avond weer thuis te komen. 
In ons hotel zijn ook kamers met extra voorzieningen, of die geleend kunnen 
worden in Lourdes van de VNB, kosteloos. Aangezien wij met de bus en de 
TGV reizen is het wel van belang dat u onderweg zelfstandig in en uit de bus 
kunt stappen en kleine eindjes kunt lopen eventueel met behulp van een 
rollator of een rolstoel. Het is wel van groot belang dat u dat van te voren 
aangeeft of u over enige zelfredzaamheid beschikt. Wat wij niet weten 
kunnen wij u ook niet bieden en achteraf tijdens de bedevaart is dat veel 
lastiger en dan het meest voor uzelf. Schroom niet om dit aan ons kenbaar te 
maken, u wilt op bedevaart en wij zullen alles doen om dat voor u te kunnen 
realiseren. Als u rolstoelgebonden bent dan kunt u met uw familie of 
verzorgende in deze bedevaart alleen met de Lance-bus reizen naar 
Lourdes. 
LO1811 deze vertrekt al vrijdag 27 april. 
De reissom is € 899.- , eenpersoonskamer heeft een toeslag van € 210.-.   
Voor jongeren is er een ander reissom  afhankelijk van de leeftijd, € 599.- 
(vanaf 12 t/m 25 jaar) of € 499.- ( vanaf 6 t/m 11 jaar) exclusief subsidie (€ 
100.- p.p.)  en bijdrages. Door de jongeren zelf worden er acties gehouden 
om extra inkomsten te verkrijgen voor de reiskosten van de bedevaart. 
Er liggen folders achterin alle kerken van de Emmanuelparochie  en ook op 
website www.emmanuelparochie.nl is info te vinden,  
en ook op www.vbn.nl onder Reisnr. LO1801 de TGV. 
Ten zijner tijd wordt  er een informatie bijeenkomst  gehouden. 
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VERSLAGVERG. RAAD ST. STEPHANUS 06-12-2017 
Aanwezig ; pastor Joop Butti, José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en 
Ad v.d. Wurff.  M.k.a. José Broersen, Michel Niemarkt. 
          
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Het openingsgebed wordt verzorgd door Piet. 
 
2. Verslag vergadering 16-10-2017. 
Verslag akkoord. 
N.a.v. verslag.  
- Het lidmaatschap van Ymca jeugdwerk kan worden opgezegd. 
- Dedemsvaart heeft ook aangegeven meer te willen samenwerken in het 
kader van de 4 N.O.-parochies (dopen, 1ste H. Communie, e.d.). José T. zal 
daarover contact opnemen met Slagharen en De Belte. 
  
Van de actiepunten en besluiten blijven staan: 11-09-01, 16-10-02. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Zie de postlijst.  
- Verzekering van vrijwilligers i.v.m. ongevallen ten behoeve van de 
uitoefening van hun functie. De burgerlijke gemeente heeft hiervoor een 
verzekering waarvan gebruik kan  worden gemaakt. Een kopie van deze 
regeling komt op het informatiebord achterin onze kerk. 
- Parochianen, die privé, vanuit hun huis de uitvaart doen/laten verzorgen 
met betrokkenheid van de kerk moeten ook doorgeven worden aan de 
uitvaartgroep als zijnde een kerkelijke uitvaart. 
 
4. Pastoresoverleg. 
Binnen het team wordt ook gebrainstormd over de toekomst van de kerk. 
Oude vormen zijn aan het verdwijnen, nieuwe worden getracht vorm te 
geven. Er wordt ook rekening gehouden met een verdere terugloop van het 
aantal beschikbare priesters in het verschiet. Dit kan betekenen, dat het 
aantal eucharistievieringen minder zal worden. Concreet zal dan het aantal 
van deze vieringen in kleinere geloofsgemeenschappen minder zijn dan in 
de wat grotere. Hardenberg hoort dan bij de wat kleinere.   
Overigens wordt er naar gestreefd de eigenheid van de huidige locaties te 
handhaven. Er is niet gesproken over het opheffen/samenvoegen van 
locaties. Samenwerking van locaties zoals aangegeven onder punt 2 van dit 
verslag is wel van groot belang. 
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5. Raad. 
- Voorzitter. 
- In het najaarsoverleg van de Emmanuelparochie zijn weer diverse 
onderwerpen aan de orde geweest, zoals o.a. 
- het aantal van 18 doopvieringen voor 23 kinderen/ volwassenen 
- catechese op scholen 
- het aftreden van bestuurslid Dick Koorman. Opvolging is al geregeld 
- een cursus voor het nieuwe systeem van verwerken financiën, 
ledenadministratie. Waarschijnlijk zal dit per 1 maart 2018 operationeel 
worden.  
- Het verslag van deze bijeenkomst is nu nog niet gereed. Mevr. Brigitta 
Seekles zal dat verzorgen. 
- Poco a poco studiedag 6 januari in Vilsteren 
- Draaiboek dank je wel bijeenkomst is geregeld. 
  
6. Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. 
- Uitnodigingen Kinderkerstviering komt in kerkblad 
- Nieuwjaarsreceptie 6 januari a.s. 
- Rudolph Scholten stopt voorlopig met zijn werk als koster en als begeleider 
van de misdiemaars. Veronique Reimer vervang voorlopig Rudolph als 
begeleider van de misdienaars. 
Tiny Poorts wordt per 1 januari koster. Een zeer welkome aanvulling van 
deze groep. 
- Catechese. 
-De filmavond in onze kerkzaal was een succes. Er waren ongeveer 40 
mensen. Voor de eerste keer lang niet slecht. 4 Februari a.s. is er om 19.00 
uur een vervolg.  
Noteert u die datum in uw agenda !! 
- Gert neemt contact op met de 3 andere N.O.-parochies om te trachten wat 
uniformiteit  binnen dit taakveld te verkrijgen. 
- Diaconie. 
Op dit gebied is veel te doen.  
Het Diaconaal Platform Hardenberg roept mensen op om zich aan te melden 
als pleeggezin. 
Via de gemeente Hardenberg en Ommen kan met info krijgen over een 
Collectieve Zorgverzekering. Achterin onze treft u meer informatie aan over 
de voorwaarden en mogelijkheden. 
- Gemeenschapsopbouw. 
Graag aandacht voor het eerder aangehaalde onderwerp Inpulsmoment. 



Kerkblad St. Stephanus, 40-dagentijd 2018 

- 20 - 

Zaterdag 25 november is er in de kerk te Vilsteren van 10.00 tot 13.00 uur 
een brainstormbijeenkomst met als onderwerp Geloofscommunicatie 
geweest. 8 Van de 11 geloofsgemeenschappen, waaronder Hardenberg, 
waren vertegenwoordigd. Vele zaken hebben de revue gepasseerd. 
Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch had 10 stappen aangereikt voor 
het verkrijgen van een levendige, lokale gemeenschap in verbondenheid met 
de grote parochie.Daarna werden de 30 deelnemers in groepen aan het 
werk gezet rond de graag wat er beter  kan aan de samenwerking tussen 
- geloofsgemeenschap en dorps- en stadsgemeenschap 
- geloofsgemeenschap en de grote Emmanuelparochie 
- geloofsgemeenschap en de andere christelijke gemeenschappen - een 
goed idee. De uitwisseling werd afgesloten met gebed en heerlijke soep en 
lekkere broodjes. 
  
7. Overige punten/rondvraag. 
- Iets rond Kerst organiseren voor niet-gelovigen? 
- Inrichten Nieuwsbrief Emmanuelparochie. In een agenda opnemen wat er 
is/komt in de diverse locaties? 
- 11 November is er een gesprek geweest met de wijkcontactpersonen 
- Kerstattenties. Dit jaar worden voor parochianen van 76 jaar en ouder en 
voor zieken weer presentjes verstrekt. Als de leeftijd om voor een attentie in 
aanmerking te komen op 75 jaar gehandhaafd zou blijven dan werd de 
doelgroep wel erg groot. In de toekomst zal de leeftijd voor de eersten, om 
budgettaire redenen, geleidelijk aan wat worden verhoogd naar 80 jaar.  
- De boekjes van de St. Vitus en mogelijk ook die van de H. Alphonsus 
worden in de toekomst ook gemaild aan de leden van de locatieraad. Dit mits 
we die digitaal zullen ontvangen. 
- Ad geeft aan, dat hij uiterlijk tot 31 december 2018 aan wil blijven als 
secretaris. Wie volgt hem voor of tegen die tijd op? 
- Vergaderingen locatieraad 8 januari, 26 februari.   
 
8.Volgende vergadering 8 januari 2018.  
Openingsgebed door  Joop. 
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