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        Jaargang 47 

nr. 02 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het boekje met als thema ‘Pasen’. 
In dit boekje is o.a. een overzicht vermeld, waarop te zien is in 
welke kerk een dienst gehouden wordt rondom ‘de goede 
week’. We noemen hierbij alvast, dat op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag er alleen een dienst gehouden 
wordt in De Belte. 
 
Verder kunt u verschillende pastoralia ’s lezen en de verslagen 
van de bestuursvergaderingen van de afgelopen keren. 
 
Aangezien de filmavond van 4 februari jl. een groot succes was, 
zal er op 13 mei a.s. weer een film worden vertoond. De titel 
van deze film is: I, Daniel Blake. U bent van harte welkom. 
 
Wij wensen u fijne Paasdagen en hopen, dat u ook dit keer 
weer met plezier het kerkblad leest. 
 
Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende 
kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    dinsdag 8 mei 2018 
 
bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail : redactiestephanus@gmail.com 
 
 

Bij voorbaat dank! 

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 – 22 23 98 28 
butti@kerkennet.nl 
 
M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink tel. 06 – 18 27 64 84 
pastoraal werker 
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 (voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:hermensh@hotmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:butti@kerkennet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.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 
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 à 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: 
Dhr. R. Scholten tel. 0523 – 26 39 52 
 
Coördinatie wijkcontactpersonen: 
Dhr. P. v/d 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. 25-03 / 11.00 uur Palmzondag 
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Di. 27-03  / 19.00 uur Viering van Verzoening 
  voorganger: pastor Wenker 
  gezamenlijke viering De Belte 
 
Do. 29-03  / 19.00 uur Wite Donderdag 
  voorganger: pastor Wenker 
  gezamenlijke viering De Belte 
 
Vr. 30-03  / 19.00 uur Goede Vrijdag 
  voorganger: pastor Wenker 
  gezamenlijke viering De Belte 
 
Za. 31-03  / 20.30 uur Paaszaterdag 
  voorganger: pastor Wenker 
  gezamenlijke viering De Belte 
 
Zo. 01-04 / 11.00 uur Eerste Paasdag 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Wenker 
  m.m.v. Poco à  
  na afloop koffie drinken 
 
Ma. 02-04 / 10.00 uur Tweede Paasdag 
  Pastoresteam 
  Emmanuelviering Vilsteren 
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Zo. 08-04 / 11.00 uur 2e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 15-04 / 11.00 uur 3e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Wenker 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
 Zo. 22-04 / 11.00 uur 4e Zondag van Pasen 
  Communieviering 
  Werkgroep De Belte  
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte: Roepingen 
 
Zo. 29-04 / 11.00 uur 5e Zondag van Pasen 
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti  
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
 
Zo. 06-05 / 11.00 uur 6e Zondag van Pasen  
  Communieviering 
  voorganger: pastor Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Do. 10-05 / 19.00 uur Hemelvaart 
  voorganger: pastor Rutgers 
  gezamenlijke viering De Belte 
 
Zo. 13-05 / 11.00 uur 7e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor Hermens 
  m.m.v. Poco à Poco 
  Moederdag 
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Zo. 20-05 / 11.00 uur Pinksteren 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte: Ned. Missionaris 
 
Ma. 21-05 / 10.00 uur Tweede Pinksterdag 
  Emmanuelviering Hoonhorst 
 
 
 

VIERINGEN RONDOM DE GOEDE WEEK 
 

 
Palmzondag: Zondag 25 maart is er om 11.00 uur de viering 
van Palmpasen in onze kerk. Net als ieder jaar beginnen we 
met de evangelielezing over de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Daarna worden de palmtakken gewijd en vervolgens 
uitgedeeld.  
 

Viering van verzoening: Dinsdag 27 maart is er om 19.00 uur 
een gezamenlijke viering van verzoening op De Belte. 
 

Witte Donderdag: Donderdag 29 maart is er om 19.00 uur 
een gezamenlijke viering van Witte Donderdag op De Belte. 
 

Goede Vrijdag: Vrijdag 30 maart is er om 15.00 uur de 
kruiswegstatie in onze kerk. Via de beamer zal aan de hand 
van de veertien staties het lijdensverhaal verteld worden Ook 
wordt er een bloemenhulde gehouden. 
 

Stille Zaterdag: Zaterdag 31 maart is om 20.30 uur een 
gezamenlijk Paaswake op De Belte. 
 

Pasen: Zondag 1 april is om 11.00 uur in onze kerk de viering 
van Pasen waarin pastor Wenker voor zal gaan en Poco à 
Poco zal zingen. Na afloop nodigen we u van harte uit voor een 
kop koffie met wat lekkers erbij. 
 

Tweede Paasdag: Maandag 2 april is er om 10.00 uur een 
Emmanuel viering in Vilsteren. 
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KRUISWEGSTATIE 
 
Op Goede Vrijdag, 30 maart, is om 15. 00 uur in onze kerk de 
kruiswegstatie. 
Aan de hand van de veertien kruiswegstaties zal middels de 
beamer het lijdensverhaal verteld worden. Tijdens de 
kruiswegstatie zullen er ook een aantal liederen ten gehore 
worden gebracht via de beamer. 
Uiteraard is er ook weer de bloemenhulde. 
De voorgangers zijn José en Jos. 
Allen van harte welkom! 
 
      
 
 
 
 

LITURGISCHE ROOSTERS PAROCHIES REGIO 
NOORD-OOST SALLAND 
 
De roosters van de maanden maart, april en mei 2018 van ons 
parochieverband staan op onze website 
(http://www.emmanuelparochie.nl) en hangen in de kerk. 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.emmanuelparochie.nl/
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 25-03 / 11.00 uur Michiel Scholten / Melvin Reimer 
Zo. 01-04 / 11.00 uur Pascal Dorman / Dana Hulsegge 
Zo. 08-04 / 11.00 uur Anouk G. Beverborg / Michiel Scholten 
Zo. 15-04 / 11.00 uur Jeffrey Scholten / Pascal Dorman 
Zo. 22-04 / 11.00 uur geen 
Zo. 29-04 / 11.00 uur geen 
Zo. 06-05 / 11.00 uur geen 
Zo. 13-05 / 11.00 uur Melvin Reimer / Dana Hulsegge 
Zo. 20-05 / 11.00 uur Iris Broersen / Jeffrey Scholten 
 
 
Lectoren 
Zo. 25-03 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 01-04 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 08-04 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 15-04 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 22-04 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 29-04 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 06-05 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 13-05 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 20-05 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
 
 
Kosters 
Zo. 25-03 / 11.00 uur dhr, H. Rusken 
Zo. 01-04 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 08-04 / 11.00 uur mw. T. Kok 
Zo. 15-04 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 22-04 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 29-04 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 06-05 / 11.00 uur mw. T. Kok 
Zo. 13-05 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 20-05 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
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PASTORALIA        
 
 
De beproeving van Syrië 

 

De beelden van de verwoesting van Syrië, de slachtoffers 
onder de bevolking en de stroom van vluchtelingen brengen 
menigeen tot verschrikking en vertwijfeling. Voor velen is het 
inmiddels zo klaar als een klontje: God bestaat niet en als Hij 
wel bestaat, dan heeft Hij zich van deze wereld teruggetrokken. 
We staan er alleen voor. 

Met de gedachte dat we moeten leven alsof God niet bestaat 
kunnen we leven. Dit radicaliseert onze eigen 
verantwoordelijkheid: wanneer mensen het leven van 
medemensen tot een hel maken, kunnen we de schuld niet 
langer afschuiven op een hogere macht 'die het al in al bestiert'. 
We zijn volwassen geworden. Het gevaar is dan dat we 
onverschillig worden: het gaat zoals het gaat en vraag niet 
waarom. Maar de vraag naar het waarom staat wel in het 
centrum van het christelijk geloof: de schreeuw van Jezus aan 
het kruis 'Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?´ is als een 
echo door de eeuwen heen in een geschiedenis van moord en 
doodslag. De uitroep van Jezus is wel bijzonder, maar staat 
bepaald niet alleen. 

Onze werkelijke pijn zit in de ervaring van godverlatenheid. En 
deze ervaring is uitdrukking van het verlaten worden door 
mensen. Onze pijn is een morele pijn. We kunnen leven met 
natuurrampen, met ziekte en met dood, maar we vertwijfelen 
als we beseffen wat mensen elkaar aandoen. De ervaring van 
godverlatenheid gaat samen met de ervaring dat anderen zich 
afkeren, het contact verbreken, onverschillig blijken. We kunnen 
leven zonder God, maar we kunnen niet leven zonder 
medemensen. Dan raakt ons bestaan verlamd.  
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Er zijn mensen die in onmenselijke situaties hun geloof in God 
verloren hebben. Er zijn ook mensen die hun geloof in God 
behouden of zelfs gevonden hebben. Er zijn mensen die door 
Hem gevonden werden, omdat er medemensen naar hen 
omzagen. Want ieder teken van menselijke betrokkenheid heeft 
het vermogen om geloof op te richten en teken te worden van 
de hoop op liefde, medeleven en medelijden.  

Wie zich neerlegt bij - of zich zelfs afkeert van - slachtoffers van 
onmenselijkheid doet niet anders dan wat de daders ook doen 
en maakt daarmee hun werk af. Dit geldt in het algemeen en in 
onze tijd met name voor het lot van de Syrische bevolking en 
haar vervolgers. Wie geen deel uitmaakt van het begin van een 
oplossing, maakt deel uit van het probleem. Meer smaken zijn 
er niet: je kruisigt mede of je wordt mede gekruisigd.  

Waar het licht schijnt, daar wijkt de duisternis. Want de 
duisternis kan het licht niet aan. En het licht in Syrië begint bij 
allen die het lot van de slachtoffers tot hun eigen zaak maken. 

 

Joop Butti 

 
  



Kerkblad St. Stephanus, Pasen 2018 

- 12 - 

 

PASTORALIA        
 
  
 
----------------------------vaSSStentijd-----------------------

----- 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, is Carnaval in aantocht.  
Een lang weekend feest vieren, of alleen de optocht 
meemaken, het is maar waar je van houdt. 
Na de dolle dagen van Carnaval begint weer de serieuze 
Vastentijd. Serieuze tijd?  
Ja, van vroeger uit wel. Het was vooral een strenge tijd, met 
strikte regels omtrent eten en drinken. Geen vlees, geen 
koekjes, maar wel een vastentrommeltje waar alle zoetigheden 
in bewaard werden tot en met Paaszaterdag.   
Maar op een gegeven moment was het strenge vasten over. 
Velen zagen blijkbaar de zin er niet langer van in. Beter was het 
om iets uit onze portemonnee te geven voor de noden van de 
ander. De Vastenactie ontstond. Een goede zaak!  
Solidair zijn met de medemens in nood behoort zeker ook tot de 
christelijke vastenpraktijk.  
Maar is er door dat verdwijnen van het vroegere vasten toch 
niet iets verloren gegaan? Beseffen wij nog wel het belang van 
soberheid?  
Van wie is eigenlijk de natuur, de lucht, het water, het land, ons 
voedsel?  
Dat alles hebben wij eigenlijk alleen maar in bruikleen.  
Soberheid houdt dat besef in ons levend. Het laat ons zuiniger 
omspringen met alles wat we van God gekregen hebben.  
Wij zijn alles zo vanzelfsprekend gaan vinden. Onze koelkast 
en vriezer zijn goed gevuld, we zijn geneigd om vooral ruim in 
te kopen, want je zult maar eens iets niet in huis hebben.. En 
alles wat overblijft? Dat kan gewoon de vuilnisbak in.  
We scheiden ons afval toch netjes?  
Wij consumeren vaak te haastig, zonder erbij na te denken; en 
zonder dat er iets in ons opkomt van dankbaarheid.  
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Zouden wij niet veel meer kunnen genieten van wat de aarde 
ons geeft wanneer we zo af en toe wat soberder zouden leven? 
Met minder tevreden zijn, zodat we op bijzondere dagen weer 
echt kunnen genieten van iets speciaals, zoals vroeger?  
Voormalig Bisschop van Luyn van Rotterdam, zo las ik,  vat ons 
christelijk leven samen door middel van drie woorden die alle 
drie met een "S" beginnen. 
Solidariteit met de naaste in nood.  
Soberheid in de eigen levensstijl.  
Spiritualiteit. Geestelijk leven dat erop gericht is God te vinden 
in het gebed. “Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden”.  
Zo staat het in een van de Misgebeden van de Vastentijd.  
Op weg naar het Paasfeest roept de Vastentijd ons op om 
serieus werk te maken van deze trits, van deze drie woorden 
beginnend met een "S".  
Geen van deze drie kan gemist worden.  
Wellicht iets om over na te denken in de komende tijd? 
 
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  
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PASTORALIA        
 
  
Aan de vasten vooraf 
 
De eerste twee maanden van het jaar vind ik doorgaans hele 
saaie en sombere maanden. De bomen zijn kaal, de velden 
staan leeg. Omdat het vaak koud en nat en guur is blijven de 
meeste mensen 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 enkele 
aanleiding geven om zonnig en fleurig en opgedirkt en vrolijk te 
zijn, toch doen ze of het de normaalste 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 woonzorgcentra. 
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.  
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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 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 verzamelen.  
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 zetten, 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 uitspattingen 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 Carnavalsviering. 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, enthousiast, maar vooral ook vol 
overtuiging omdat ze van binnen weten dat ze de goede weg 
opgaan. 
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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, 
dieper 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. 
 
 
G. Noordink, pastor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://get.pxhere.com/photo/light-religion-cross-christian-candle-lighting-burn-lights-candles-faith-hope-easter-candlelight-wax-candle-symbols-flavor-palm-branch-burning-candles-jesus-on-the-cross-easter-candle-font-alpha-font-omega-holy-water-boiler-prayer-books-1391116.jpg
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 08-01-2018 
 
Aanwezig : Joop Butti, José Terhorst, José Broersen, 
Piet v.d. Burg, Michel Niemarkt, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff. 
 
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
Joop verzorgt het gebed, waarin hij met Gods hulp de kerk en 
ons allen een zalig, goed 2018 toewenst. 
 
2. Verslag vergadering 16-12-2017 akkoord. 
    Actiepunten, al dan niet in iets aangepaste vorm, laten staan: 
11-09-01, 06-12-02, 06-12-03, 06-12-05, 06-12-06. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
     - Zie postlijst. 
 - De vrijwilligersbijeenkomst en de Nieuwjaarsreceptie 
waren beiden een succes en te zijner tijd in deze vorm voor 
herhaling vatbaar.  
 
4. Pastores. 
 - Versperviering/ kruisweg op Goede Vrijdag bij ons in de 
kerkzaal. Wat is toegestaan? Joop zal dit navragen bij het 
bisdom. 
  
5. Raad. 
- Voorzitter. 
 - De inbreng van Piet en Fred als feestcommissie is altijd 
zeer waardevol geweest. Wellicht  is het mogelijk de bezetting 
van deze commissie uit te breiden. José T. zal dat met beide 
hier vermelde heren t.z.t. overleggen.  
 
- Secretaris. 
 - Planning volgende vergaderingen op agenda zetten. Ook  
mogelijkheden gezamenlijk  vervoer naar andere locaties (bijv. 
tijdens het Paastridium) de op agenda zetten. 
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 - Diaconaal Platform Hardenberg. Wij willen graag via de 
verslagen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze 
groep. Gezien onze beperkte personeelsbezetting zien wij 
thans geen mogelijkheid actief aan vergaderingen etc. deel te 
nemen. Dit aan het Platform laten weten. 
  
- Penningmeester. 
 - Actie kerkbalans loopt goed. 
  
 Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. 
 - Rudolph heeft de afscheidsviering zeer gewaardeerd. 
 - Functie profieldrager nog vacant.  
 
- Catechese. 
 - 4 Februari om 19.00 uur bij ons in de kerkzaal film 
 “The way” 
 - Er wordt getracht weer een uitje voor onze misdienaars 
te organiseren. Dit mag ook op een andere dag dan de 
zaterdag.  
 
- Diaconie. 
 - Michel heeft aangeven na 4 jaar de functie profieldrager 
diaconie te hebben vervuld deze niet te verlengen. Natuurlijk is 
dat jammer, doch wij hebben begrip voor zijn keuze.  
 In goed overleg is er voor gekozen, dat hij wel blijft 
deelnemen aan de PCI en het Stephanuskoor.  
 Wij zullen trachten de ontstane leemte op te vullen of een 
aantal activiteiten op een lager pitje te zetten.   
  
- Gemeenschapsopbouw. 
 - Het is de vraag, of wij als locatie ook een secretariaat 
moeten openen. Dit mede gezien de beperkte 
personeelsbezetting. 
 - We hebben ook een beamer. De wenselijkheid om deze 
bij de vieringen te gebruiken kan ook door de pastores worden 
aangegeven. Een vaste bediening van het apparaat verdiend 
de voorkeur. 1 Aanspreekpunt. 
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 - Aan de website wordt gewerkt. Ook de mailadressen 
behoeven op korte termijn aanpassing aan de huidige stand. 
 
7. Overige punten/rondvraag. 
 - Gert zal het storten van de collectegelden bij de bank op 
zich nemen. 
 - José B. neemt contact op met de gemeente i.v.m. de 
verzekering van vrijwilligers. 
 - José T. gaat overleggen welke functies van 
profieldragers binnen de 4 N.O.-locaties kunnen worden 
gecombineerd. Wie is waar goed in? 
 - Op 9 februari is een gezellige bijeenkomst gepland voor 
bestuur en profieldragers. 
 - Thans zijn er de volgende vacatures binnen onze 
locatieraad: 
  - profieldrager Liturgie 
  - profieldrager Diaconie 
  - secretaris 
  
8. Volgende vergadering 26 februari 2018. 
Openingsgebed  door Gert. 
 
Tenslotte sluit José T. de vergadering. 
 
 
 

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 26-02-2018 
 
Aanwezig ; pastor Joop Butti, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en 
Ad v.d. Wurff.   
M.k.a. José Terhorst, José Broersen 
          
1. Bij afwezigheid van José T. opent Ad de vergadering en heet 
allen van harte welkom. 
Het openingsgebed wordt verzorgd door Gert. 
 
2. Verslag vergadering 08-02-2018. 
Verslag akkoord. 
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N.a.v. verslag.  
Film 4-2 was een succes. Volgende filmvertoning 13 mei a.s. 
  
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Zie de postlijst.  
  
4. Pastoresoverleg. 
- Op Goede Vrijdag, 30 maart, is er om 19.00 uur een 
vesperviering in De Belte. Deze viering is bedoeld voor de 4 
N.O.-locaties. Wij mogen van het bisdom in Hardenberg niet 
iets organiseren wat in concurrentie daarmee is. Wel is het 
toegestaan in onze kerkzaal om 15.00 uur een vesper- of 
kruiswegviering te houden. Een alternatief zou o.a. kunnen zijn 
het regelen van vervoer vanaf onze kerk naar De Belte. Onze 
voorkeur gaat naar lang beraad toch uit naar een viering in 
onze kerkzaal. Vorig jaar namen aan een dergelijke viering, wel 
op een ander tijdstip, 53 mensen deel! 
Nadere mededelingen over komende viering volgen nog. 
- Nu het moeilijk blijkt te zijn het aantal deelnemers aan de 
zondagsvieringen te verhogen, zal worden getracht wat meer te 
gaan doen voor de vaak wat oudere, regelmatig in de kerk 
aanwezige parochianen. Zie daarover ook bij punt 5. 
  
5. Raad. 
- Voorzitter. 
M.k.a. 
- Secretaris. 
Er wordt nagedacht over het organiseren van een eenvoudige 
koffieservering na afloop van de wekelijkse viering. Het is 
gebleken, dat een van de belangrijkste redenen om naar de 
kerk te gaan, naast het religieuze aspect, het sociale element 
is. Verschillende mensen hebben de neiging na afloop van een 
viering niet direct huiswaarts te gaan, doch hebben behoefte 
een onderling contact, een gesprekje. Het kan echter niet zo 
zijn, dat het groepje dat thans de periodieke koffieverstrekking 
na een viering verzorgd ook de hier bedoelde frequentere, 
eenvoudige koffieronde voor zijn rekening neemt. Dit betreft het 
zetten van de koffie/thee, de afwas en het sluiten van de kerk.  
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De aanwezige parochianen zal in verband daarmee na afloop 
van een recente viering om hun mening worden gevraagd.  
- Penningmeester. 
M.k.a. 
De actie kerkbalans loopt goed. 
  
6. Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. 
José T. m.k.a. Zij neemt voorlopig een groot deel van deze 
functie waar. 
- Catechese. 
Geen bijzonderheden. 
- Diaconie. 
Ad zal Michel vragen met welke groepen hij overleg/contact 
had. Vervolgens wordt deze groepen verzocht 
correspondente/mail te richten aan de secretaris van onze 
locatie. Deze laatste zal de betreffende groepen dan laten 
weten, dat wij momenteel gezien onze personele bezetting 
geen mogelijkheden zien actief aan hun vergaderingen deel te 
nemen. 
 
Wel ontvangt hij voorlopig gaarne verslagen van de 
bijeenkomsten diaconie. Teven zal Ad een schakelfunctie 
vervullen naar de PCI. 
 
- Gemeenschapsopbouw. 
Er wordt er weer een mutatieformulier in het kerkblad 
opgenomen. 
  
7. Overige punten/rondvraag. 
- Gert overlegt met Veronique over het organiseren van een 
uitje voor de misdienaars. 
- Hr. Bakker, een van onze parochianen, is onlangs 100 jaar 
geworden. Simone Dorman heeft hem een kleine attentie 
gebracht. In het kerkblad komt een stukje over de jubilaris.  
 
8.Volgende vergadering 26 maart 2018.  
Openingsgebed door  José B. 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 
We denken er als Locatieraad over na hoe we het sociale 
aspect van onze wekelijkse vieringen kunnen versterken. Nu 
schenken we officieel ongeveer een keer per maand koffie na 
de viering, maar is er behoefte aan dat er iedere zondag een 
kan koffie klaar staat voor degenen die gewoon nog even voor 
de gezelligheid willen nakletsen? We zijn daar nieuwsgierig 
naar. Over hoe we dat dan precies moeten gaan invullen 
moeten we nog verder nadenken, het moet laagdrempelig zijn, 
de kopjes moeten wel schoon achtergelaten worden en er mag 
geen extra druk op de kosters zijn. Maar eerst ben ik er wel 
benieuwd naar of de behoefte er is. Het lijkt me wel gezellig. 
Denk niet dat u dan verplicht bent om iedere zondag te moeten 
nablijven, iedereen kan dat doen als hij of zij er behoefte aan 
heeft. Laat eens horen hoe u erover denkt. 
 
Op dinsdag 6 maart j.l. is er een avondwake verzorgd voor dhr. 
Marcel Schwarte. Dhr. Schwarte is 56 jaar geworden en 
woonde in een begeleid wonen project. We zullen hem in onze 
gebeden herdenken. 
 
Dan een heuglijk nieuws. Onze mede-parochiaan dhr. Bakker 
is onlangs 100 jaar geworden. Simone Dorman heeft hem 
namens onze kerk een kleine attentie gebracht. 
 
Zondag 11 maart was Trees Pieper voor het laatst bij ons in de 
kerk. Zij gaat verhuizen naar Beek, bij Nijmegen. Zij zal daar 
betere hulp en begeleiding kunnen krijgen dan men haar hier 
kon bieden ivm haar gehoor en slechte ogen. We hebben 
afscheid van haar genomen en Marga Klein Overeem had voor 
haar een kleine attentie in de vorm van een sleutelhanger met 
beschermengeltje. We hebben haar alle goeds toegewenst voor 
haar verdere toekomst. 
 
Namens de Locatieraad wens ik u allen een goede Goede 
Week toe en hele fijne Paasdagen. 
José Terhorst 
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FAMILIEBERICHTEN 
 
Op 19 januari 2018 is op 96-jarige leeftijd overleden 

mevrouw M.C.W. Heijnsbroek 
 
 
Op 18 februari 2018 is op 83-jarige leeftijd overladen 

de heer H.J.G.M. Hendriks 
 
 
We wensen beide families veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 
 

WERKGROEP DIACONAAL PLATFORM 
 
Fietsenproject 
Het Diaconaal Platform Hardenberg zet zich o.a. in voor de 
mobiliteit van de asielzoekers die in het AZC Heemserpoort 
ondergebracht worden. In de afgelopen tijd zijn veel bewoners 
blij gemaakt met een opgeknapte fiets. 
Om deze fietsen op te knappen zijn we op zoek naar mensen 
die handig zijn met het repareren van fietsen en hun hulp willen 
aanbieden. 
Wilt u meehelpen om de fietsen te repareren of hebt u hier 
vragen over, dan kunt u een mail sturen naar 
secretariaatwerkgroepazc@gmail.com. Of bellen met Anno 
Fransen 0523-267975 of Paul Spit 06-44911037. 
 
Koffieochtend 
Elke vrijdagochtend van 10 uur -11.30 uur is er een 
koffieochtend in de recreatieruimte van het AZC Hardenberg. 
Hier kunt u bewoners van het AZC ontmoeten en met elkaar in 
gesprek gaan en zo meer over elkaars cultuur leren. Bij 
aankomst en vertrek graag even melden bij de receptie. 
Van harte welkom! 
 

mailto:secretariaatwerkgroepazc@gmail.com
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FILMAVOND 
 
Zondagavond 13 mei, aanvang 19:00 uur is er weer een 
filmavond in onze kerk. 
 
I, Daniel Blake is de film die dan vertoond zal worden. 
De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. 
Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een 
beroep op de staat moet doen. Terwijl hij zich een weg probeert 
te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem, ontmoet 
hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Met 
de steun die ze aan elkaar hebben proberen ze hun 
waardigheid terug te krijgen. 
Een oprechte en emotionele film van de sociaal bewogen 
regisseur Ken Loach, die in Cannes voor de tweede keer de 
Gouden Palm won voor Beste Film op het Filmfestival van 
Cannes. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in 
deze prachtfilm die niemand onberoerd zal laten. 
 
Tijdens de pauze kunnen we gezellig even bijpraten onder het 
genot van een kopje koffie of thee.  
Het einde van de film zal ongeveer 21:30 uur zijn.  
 
We hopen weer op een grote opkomst. 
 
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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ONTMOETINGSDAG 24 APRIL 2018 

 
Geachte parochiaan, 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor een ontmoetingsdag op  

dinsdag 24 april a.s. 
We vertrekken vanaf het parochiecentrum.  
De tijd wordt nog nader bekend gemaakt.  
Met elkaar gaan we naar Tubbergen om daar o.a. de basiliek te 
gaan bekijken met een gids. 
We zullen daar ook de lunch gebruiken. 
 
Een ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom. 
Als U een auto tot uw beschikking hebt en ev. wilt rijden horen 
wij dat graag. 
Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep Verlies en 
verwerking van de geloofsgemeenschappen Dedemsvaart, 
Hardenberg, de Belte en Slagharen. 
 
Om U gastvrij te kunnen ontvangen vragen wij U om zich aan te 
melden bij 

- Rieky van Leur voor Dedemsvaart en Hardenberg  
telefoonnummer: 614824 

- Annie Bosch voor Slagharen en de Belte 
telefoonnummer: 681762 

 
Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van deze 
dag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
pastor Joop Butti en de leden van de werkgroep Verlies en 
verwerking 
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WE GAAN WEER NAAR LOURDES! 
 
Beste parochianen, 
In de week van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 5 mei 
wordt de Bisdombedevaart naar Lourdes gehouden. Parochies 
van het hele  aartsbisdom nemen samen deel, zo ook onze 
Emmanuelparochie. 
We hebben al een hele mooie groep mensen uit onze parochie 
bij elkaar! Jong en oud, ziek en gezond en ook enkele 
vrijwilligers. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus u kunt nog mee met deze 
hele mooie bedevaart. 
 
We reizen dit keer met de TGV (hogesnelheidstrein) in één dag 
naar Lourdes en vormen daar als parochie een eigen groep. 
We zijn maar liefst zes volle dagen in Lourdes! 
De vieringen doen we samen met alle Nederlandse pelgrims. 
We bezoeken de bezienswaardigheden op het heiligdom en in 
het stadje Lourdes zelf. Natuurlijk lopen we mee met de grootse 
lichtprocessie en de sacramentsprocessie en er is veel ruimte 
voor ontmoeting of voor stil gebed bij de Grot. 
Hoofdaalmoezenier van deze bedevaart is bisschoppelijk 
vicaris Ronald Cornelissen.  
Lourdes is heel bijzonder. Je kunt het niet uitleggen, je moet het 
zelf ervaren. Dit jaar is het ook nog eens een jubileumjaar: 160 
jaar geleden verscheen Onze Lieve Vrouw aan de kleine 
Bernadette. Een extra reden om meegaan te overwegen. 
Deze bedevaart valt in de meivakantie. Misschien een mooi 
idee om als oma en/of opa eens met een kleinkind mee te gaan 
of een kleinkind te sponseren. Ook met onze parochie gaan 
kinderen en jongeren mee. 
 
Zorg nodig? 
Het is een reis waar zorg mogelijk is en waar u ook met rolstoel 
en/of rollator aan deel kunt nemen.  
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Tarieven p.p. voor acht dagen (inclusief busvervoer vanuit 
Ommen e.o. naar de TGV, treinreis, volpension, reisleiding en 
pastorale begeleiding) 
Driesterren hotel   € 899,00 
Toeslag 1-persoonskamer   € 210,00 
 
Kinderen t/m 11 jaar  € 499,00 
Jongeren t/m 25 jaar  € 599,00    
 
Kinderen en jongeren krijgen in elk geval een bijdrage van € 
100,00 p.p. van het vicariaat Deventer. Dat gaat dus al van de 
prijs af. 
 
Voor meer info: Hermien Schoorlemmer, e-mail: 
hermien@schoorlemmer.nu of Gerard Hollak, e-mail: 
g.hollak@hotmail.com of pastor Johan Rutgers, e-mail: 
pastor.rutgers@gmail.com. 
 
Gaat u ook mee? 
 
Hartelijke groeten, 
Johan Rutgers, parochievicaris 
 
  

mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:g.hollak@hotmail.com
mailto:pastor.rutgers@gmail.com
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Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus 
 

 
 

MUTATIEFORMULIER 
 
 

 
Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid* 
Naam: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Postcode / woonplaats: ……………………………………. .  
Geboortedatum en –plaats: ………………...………………. 
 
Nieuw adres 
Adres: ......…………………………………………………….. 
Postcode / woonplaats: ……………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………. 
 
Geboorte / doop* 
Naam en voorletters: ………………………………………… 
Roepnaam: …………………………………..……………….. 
Geboortedatum en –plaats: ………………………………… 
Gedoopt: RK / NH / GE* 
 
Overlijden 
Naam: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Geboortedatum: ……………………………………..………. 
Overlijdensdatum: ……………………………………………. 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 



 

 
 

 

Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één 
van de bestuursleden


