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Jaargang 47 
Nr.03 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 

Hierbij het zomernummer van onze geloofgemeenschap St. 
Stephanus. Hierin vindt u onder andere weer een verslag van de 
raadsvergadering,  een leuk verslag van Veronique Reimer over de 
zevende Emmanuëlwandeltocht en nog veel meer. 
 
Namens de redactie willen wij u een fijne en zonnige vakantie 
toewensen. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende 
parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk: 
 
 
    dinsdag  6 spetember 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. 
 
 
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    
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AGENDA  
 

 
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 

Gezamenlijke viering Hoonhorst 
      
Zo. 27-05 / 11:00 uur  H. Drie-eenheid 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Noordink 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Na afloop koffie drinken 
 
Zo. 03-06 / 10:00 uur Sacramentsdag + processie 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Wenker 
     Gezamenlijke viering De Belte 
      
Zo. 10-06 / 11:00 uur  10e zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Rutgers 
     m.m.v. Poco a Poco 
 
Zo. 17-06 / 11:00 uur  11e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 



Kerkblad St. Stephanus, zomer 2018 

- 6 - 

Zo. 24-63 / 11:00 uur  Johannes de Doper 
Eucharistie      

 Voorganger pastoor Rutgers 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Na afloop koffie drinken 
      
Vr. 29-06 / 09:00 uur  Petrus en Paulus 
     Voorganger pastor Wenker 
     Gezamenlijke viering Dedemsvaart 
 
Zo. 01-07 / 11:00 uur  13e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Slagharen 
     m.m.v. Poco a Poco 
 
Zo. 08-07 / 11:00 uur  14e zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Rutgers 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 15-07 / 11:00 uur  15e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Slagharen 1 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 22-07 / 11:00 uur  16e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 29-07 / 11:00 uur  17e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Na afloop koffie drinken 
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Zo. 05-08 / 11:00 uur  18e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Slagharen 1 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 12-08 / 11:00 uur  19e zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Hermens 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Wo. 15-08 / 19:00 uur Maria Tenhemlopneming 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Hermens 
     Gezamenlijke viering in Ommen 
 
Zo. 19-08 / 11:00 uur  20e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 26-08 / 11:00 uur  21e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Noordink 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Collecte Miva 
 
Zo. 02-09 / 11:00 uur  22e zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Hermens 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Na afloop koffie drinken 
 
Zo. 09-09 / 11:00 uur  23e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger Werkgroep De Belte 
     m.m.v. Stephanuskoor 
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Zo. 16-09 / 11:00 uur  24e zondag door jaar 
     Euchristie 
     Voorganger pastor Wenker 
     m.m.v. Poco a Poco 
 
Zo. 23-09 / 11:00 uur  25e zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
 
 
 
 

 

LITURGISCHE ROOSTERS EMMANUELPAROCHIE 

 
De roosters mei, juni, juli, augustus en september van ons 
parochieverband staan op de website van de Emmanuelparochie: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes: 
 
Zo. 20-05 / 11:00 uur  Iris Broersen en Jeffrey Scholten 
Zo. 10-06 / 11:00 uur  Pascal Dorman en Anouk G. Beverborg 
Zo. 24-06 / 11:00 uur  Michiel Scholten en Melvin Reimer 
Zo. 08-07 / 11:00 uur  Iris Broersen en Sita Broersen 
Zo. 12-08 / 11:00 uur  Melvin Reimer en Dana Hulsegge 
Zo. 02-09 / 11:00 uur  Anouk G. Beverborg en Pascal Dorman 
Zo. 16-09 / 11:00 uur  Jeffrey Scholten en Michiel Scholten 
 
 
 
Lectoren 
 
Zo. 20-05 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 27-05 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 10-06 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 24-06 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 01-07 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 08-07 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 15-07 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 22-07 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 29-07 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 05-08 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 12-08 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 19-08 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 26-08 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 02-09 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 09-09 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 16-09 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
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Kosters 
 
Zo. 20-05 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
Zo. 27-05 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 10-06 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 17-06 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 24-06 / 11:00 uur  Mw. T. Kok 
Zo. 01-07 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 08-07 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
Zo. 15-07 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 22-07 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 29-07 / 11:00 uur  Mw. T. Kok 
Zo. 05-08 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
Zo. 12-08 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 19-08 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 26-08 / 11:00 uur  Mw. T. Kok 
Zo. 02-09 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
Zo. 09-09 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 16-09 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 23-09 / 11:00 uur  Dhr. P. vd. Burg 
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PASTORALIA 
 
 
‘Geroepen tot dienstbaarheid’ 
 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het alweer bijna twee jaar 
geleden, dat ik op zaterdag 11 juni 2016,  door mgr. Hoogenboom in de 
Utrechtse Sint Catharinakathedraal tot transeunt-diaken werd gewijd. 

Het was de laatste stap op weg naar het 
priesterschap, waarnaar ik meer dan acht 
jaar onderweg ben geweest.  
 
Voor het liturgieboekje van die dag, koos ik 
de afbeelding die u hiernaast ziet staan. We 
zien hierop in het midden de heilige 
Willibrord, als aartsbisschop bekleed met het 
pallium, zittend op de bisschopszetel van 
Utrecht, geflankeerd door twee diakens. Zij 
zijn de naaste medewerkers van de bisschop 
en assisteren hem in zijn dienstwerk aan het 
Godsvolk, m.n. in de diaconie en de liturgie.  
 
De heilige Willibrord is voor mij persoonlijk 

altijd een bron van inspiratie geweest om zelf priester te willen worden. 
In de Sint Willibrordkerk in mijn thuisparochie te Hengelo Gld. waar ik 
voorheen wekelijks kerkte, totdat ik in 2014 in het pastoraat ging 
meewerken, bevinden zich acht ramen die betrekking 
hebben op het leven van Willibrord.  Als monnik, 
missionaris, belijder, kerkenbouwer, wonderdoener, 
kloosterschool stichter, aartsbisschop van Utrecht en 
als apostel van de Friezen.  
 
Mijn favoriete raam is die van Sint Willibrord de 
Missionaris, welke u hiernaast ziet. We zien hierop 
Willibrord die het kruis vastheeft en er naar verwijst. Hij 
verkondigt Jezus als de gekruisigde, die uit liefde is 
gestorven voor u en voor mij, om de band tussen ons 
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en God te herstellen en te helen. Willibrord heeft zijn hele leven in 
dienst gesteld om deze waarheid, zogezegd, ‘aan de man/vrouw te 
brengen’. Zijn geloof in en liefde voor Jezus, vormde het fundament 
voor zijn missiewerk onder onze voorouders. En het is deze 
grondhouding die mij persoonlijk inspireert en aanspreekt om alles in 
zetten voor de verkondiging van Gods liefde voor de mensen.  
Nu, bijna twee jaar later, streef ik nog altijd dit ideaal na. Om evenals 
Sint Willibrord, het geloof in Gods Blijde Boodschap dagelijks te 
verkondigen, in alle aspecten van mijn pastorale dienstwerk binnen 
onze Emmanuelparochie en daarbuiten.  
 
In deze tijd ná het hoogfeest van Pinksteren, mogen we er bij stilstaan 
en vieren, dat we van God Zijn eigen heilige Geest hebben ontvangen. 
Om net zoals Willibrord, iedere dag opnieuw de mensen om ons heen, 
evenals onszelf, te wijzen op de gekruisigde Jezus. Jezus, die uit liefde 
voor u en mij is gestorven, maar die niet dood in het graf bleef liggen, 
maar die voorbij aan het kruis, is verrezen en leeft om u en mij tot God 
te brengen.  
 
Ik hoop dat ieder van ons met behulp van Gods heilige Geest, in 
navolging van Sint Willibrord, daadwerkelijk gestalte durft te geven aan 
zijn of haar eigen ‘roeping tot dienstbaarheid’. Want christen-zijn dat 
doen we niet, en dat kunnen we niet, vanaf de bank of vanuit de luie 
stoel. Dat zou misschien wel heel fijn en veilig zijn, maar dát is niet wat 
Jezus ons heeft voorgedaan. Ja, Jezus spoort ieder van ons aan, om 
evenals de heilige Willibrord, erop uit te gaan en in de situatie die God 
ons gegeven heeft, het evangelie te verkondigen en te be-leven.  
 
Ik wens u alle goeds toe en Gods rijkste zegen. 
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
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VOORAANKONDIGING PELGRIMSREIS 
 
De Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ organiseert wederom 
een pelgrimsreis. 
 
Deze zal plaatsvinden in het najaar van 2018, en wel op 
 
woensdag 12 september óf op woensdag 19 september. 
 
Het ligt in de bedoeling dat we beginnen bij  Nieuw Sion.  
Na de middag vertrekken we per touringcar naar het Geert Groote 
Huis te Deventer.  Van daaruit maken we een wandeling, die, zo is 
ons beloofd, ook goed te doen is met een rollator. Mink de Vries zal 
onze gids zijn.  
En natuurlijk wordt de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd! 
 
Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, verdere info 
volgt zo spoedig mogelijk! 
 
Met hartelijke groet, 
 
De Pelgrimagegroep,  
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 26-03-2018 
 
Aanwezig : 
Joop Butti, José Terhorst, Gert Reimer en Ad v.d. Wurff. 
M.k.a. : José Broersen, Piet v.d. Burg. 
 
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Ad verzorgt het gebed. 
 
2. Verslag vergadering 26-02-2018 akkoord.  
N.a.v. verslag: Dagje voor de misdienaars wordt gecombineerd met de 
Tarcisiusdag. 
 
Actiepunten laten staan: 08-01-05, 08-01-07, 08-01-09 en  26-02-01. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Zie postlijst. 
  
4. Pastores. 
- Pastoor en vice voorzitter parochie studeren thans op de mogelijkheden om 
de locaties meer en effienter te laten samenwerken en de positie van de 
pastores daarbij. 
 
5. Raad. 
- Voorzitter. 
- 17 april is er een overleg over samenwerking van de locaties Slagharen en 
De Belte. Het is wenselijk, dat zij in hun bespreking ook een eventuele 
samenwerking met Hardenberg en Dedemsvaart meenemen. In de toekomst 
kunnen de 4 locaties elkaar wellicht bijstaan en aanvullen. 
- Trees Pieper heeft wegens vertrek naar elders afscheid genomen van onze 
locatie. Zij was een trouwe bezoeker van de vieringen. Zij heeft van José T. 
en van pastor Klein Overmeen een attentie attentie ontvangen. 
- Aan Michel zal een bezoekje worden gebracht i.v.m. zijn afscheid van de 
functie profieldrager Diaconie. 
 
- Secretaris. 
- I.v.m. de vermissing van een groot aantal bloembakjes van fa. Biggelaar 
voelen wij ons geroepen hem daarvoor schadeloos te stellen ten bedrage 
van € 50,=. Biggelaar zal dat verwerken in de eerstvolgende nota. Jammer 
van het geld. In de toekomst alle bakjes die wij ontvangen t.b.v. het 
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altaarstukje en daarna uitreiken aan parochianen gaarne retour naar onze 
kerkzaal. 
- Leerlingen van o.b.s. De Kern en de Matrix hebben o.l.v. de 
godsdienstonderwijzeres een bezoek aan onze kerkzaal gebracht. José T. 
en Ad hebben de zeer belangstellende jongeren e.e.a. verteld over onze 
kerk en in het bijzonder over de kruisweg. 
   
- Penningmeester. 
José B. met kennisgeving afwezig. 
  
 Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. 
- Alle werkgroepen draaien goed.  
- Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een Kruiswegviering in onze kerkzaal. 
Jos Jorgensen  en José T. zullen daarbij voorgaan. 
- Poco a poco gaat meedoen met een soort korenpool. Zij zingen dan een 
keer ergens anders en er komt dan een ander koor bij ons zingen. 
 
- Catechese. 
- Hoe kijken de parochianen aan tegen het houden van een of meerdere 
bijeenkomsten op het gebied van catechese, bijbelstudie, etc.  
 
- Diaconie. 
- Er wordt een draaiboek gemaakt t.b.v. de bezoekwerkgroep. Michel zal 
daarbij het  voortouw nemen. 
  
- Gemeenschapsopbouw. 
  Piet met kennisgeving afwezig. 
  
7. Overige punten/rondvraag. 
- 29 september is er een korendag in Lemelerveld. Poco a Poco zal daar ook 
aan deelnemen. 
- Er wordt nagedacht over een uitstapje van belangstellende parochianen 
van onze locatie naar bijvoorbeeld een klooster of kerk in de regio. Heeft 
iemand nog andere suggesties? 
- Telling kerkgangers afgelopen jaar kwam uit op wekelijks gemiddeld 53 
bezoekers aan de vieringen. 
- Is het mogelijk en gewenst om voorafgaand een viering de vouwwand van 
de kerkzaal te sluiten?  Dit maakt het voorste deel van de kerkzaal nog wat 
knusser, terwijl de bezoekers er makkelijk in kunnen. Het tweede deel kan 
dan op andere wijze worden ingericht en gebruikt. Bij te verwachten  
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grote  toeloop kan het tweede deel weer tijdig in de huidige staat worden 
teruggebracht. 
- Andere suggestie: het houden van een middag/avond over het requiem 
voor muziekliefhebbers.  Hiervoor zouden ook mensen van protestantse 
huize kunnen worden uitgenodigd. 
- Het boekje “Ik draag u in mijn hart” is te downloaden 
(www.gelovenbeleven.nl) 
- Idee om een gastendag te houden. Dit wil zeggen, de parochianen 
aanmoedigen om die dag een gast mee te nemen naar een speciale viering, 
een soort open dag. 
- Organiseren van een vergadering/bijeenkomst voor onze parochianen om 
kennis te nemen van hun opvatting over de diverse in dit verslag 
aangegeven suggesties en door hen in te brengen  mogelijkheden. 
` 
- Rooster van aftreden en vacatures: 
- Voorzitter   2018 
- Secretaris  Nog in functie, vacature   
- Fin. beheerder   2019 
- Prof. Gem. opbouw  2019 
- Prof. Catechese 2021 
- Prof. Liturgie  Vacature 
- Prof. Diaconie   Vacature 
  
8. Volgende vergadering 28 mei 2018. Pastor Butti is dan verhinderd. 
Openingsgebed  door José B. 
 
Tenslotte sluit José T. de vergadering. 
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SACRAMENTS PROCESSIE IN DE BELTE 
  
Evenals voorgaande jaren wordt  ook dit jaar weer een 
Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima 
parochie te De Belte. 
En wel op zondag 3  juni  aanvang 10.00 uur. 
We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, 
waarin pastor Wenker zal voorgaan. 
Na de kerkelijke viering gaan we in processie naar het rustaltaar op 
het kerkhof. 
Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de 
jaarlijkse processie. 
Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen 
drinken in het parochiezaaltje. 
  
De Processiecommissie. 
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 NIEUW KATHOLIEKE SPIRITUEEL RADIOPROGRAMMA  
 
De lokale Zwolse radiozender; rtvzwollefm.nl  heeft op 
zondagavond een uur zendtijd ingeruimd voor een nieuw Katholiek 
Spiritueel geluid. 
Het programma heet; ‘Venite et Audite’ (Kom en Luister). 
Het programma wordt geproduceerd  en gepresenteerd door Trudi 
Spoor uit Zwolle en René Huyskes uit Ommen. 
Vast terugkerende onderdelen zijn;  
Opmerkelijke  personen en gebeurtenissen uit de 
kerkgeschiedenis.  
Uitleg over de Katholieke leer,  sacramenten  en specifieke 
gebruiken. 
Wat is katholieke spiritualiteit en hoe geef je dit een plek  in je 
eigen leven? 
Nieuws uit de Katholieke Wereldkerk.  
 
De programmamakers laten zich inspireren door het begrip; 
Eenheid van leven. Het zoeken naar wegen om een gelukkig mens 
te kunnen zijn in een levende relatie met God in de eigen 
leefomgeving  . 
 
Het programma Venite et Audite wordt uitgezonden op 
zondagavond van 18.00 – tot 19.00 uur. Het is life via internet te 
beluisteren op;   http://www.rtvzwollefm.nl/ 
Luisteraars kunnen hun vragen, reacties en opmerkingen kwijt op: 
komenluister@rtvzwollefm.nl 
 
Aan de mogelijkheden van podcast ( uitzending gemist)  en life 
inbellen tijdens de uitzending wordt gewerkt. 
 

http://www.rtvzwollefm.nl/
mailto:komenluister@rtvzwollefm.nl
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EMMANUËLWANDELING OP ZONDAG 15 APRIL 
 
Mooi weer, gezellige mensen om ons heen, prachtige natuur 
rondom Lemelerveld en de hond van pastoor Hermens……zomaar 
wat elementen die zondagmiddag 15 april tot een succes gemaakt 
hebben. 
Het was de middag van de 7

e
 Emmanuëlwandeling, deze keer 

georganiseerd door geloofsgemeenschap Lemelerveld. ’s Morgens 
in onze eigen kerk nog even toegevoegd aan de mededelingen dat 
er ’s middags weer een wandeling zou zijn, meteen na de viering 
de vraag van 3 mensen “kunnen we met jullie meerijden?” en 
vervolgens een hele plezierige middag gehad met koffie, een 
wandeling van plusminus 6 kilometer en na afloop een frisje in de 
parochiezaal van Lemelerveld. 
In totaal waren er 34 deelnemers, het grootste deel van de mensen 
wandelde, maar voor de mensen die dat minder goed kunnen, was 
er ook een huifkar geregeld.  
De gesprekken onderweg waren weer zeer waardevol en boeiend 
en het was leuk dat we pauze hadden bij de net geopende 
zwemvijver waar we ook een ijsje of een broodje hamburger 
konden nuttigen.  
Na afloop van de wandeling werd ons verteld dat er op zondag 23 
september een Emmanuëlwandeling georganiseerd zal worden 
door de geloofsgemeenschap van De Belte, dat Hoonhorst in het 
voorjaar van 2019 aan de beurt is en dat wij, als 
geloofsgemeenschap Hardenberg, in het najaar van 2019 de 
wandeling mogen organiseren. Ik kan u allen aanraden om een 
keertje mee te doen, ik vond het een gezonde, gezellige en 
waardevolle invulling van mijn zondagmiddag!  
 
Veronique Reimer  
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ZINGEN EN BIDDEN MET OPEN DOORS 
 
Vrijdagavond 1 juni is de avond waarop in heel Nederland en 
daarbuiten vervolgde christenen centraal staan.  
 
Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie, 
bedreiging en geweld, vanwege hun christelijk geloof. 
 
In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te Heemse, zal er van 19.30 
- 20.30 uur een speciale samenzang zijn voor jong en oud, onder 
begeleiding van Ellert Bos.  
Tijdens de samenzang zal er een collecte zijn voor Open Doors.  
 
Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift te geven ter bestrijding 
van de onkosten.  
 
Na de samenzang is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en 
koffiedrinken.  
 
Vanaf 21 uur zal een spreker van Open Doors vertellen over de 
Vervolgde Kerk. 
 
Om 22 uur begint de Nacht van Gebed tot de volgende ochtend 6 
uur. Christenen uit Hardenberg en omgeving bidden dan voor 
vervolgde christenen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De  
keus is aan u bij welke onderdelen u die avond en/of nacht 
aanwezig wilt zijn. 
 
Voor meer info kunt u bellen met 0529-455516. 
Zie ook www.opendoors.nl. Graag tot ziens op 1 juni! 

  
  

 

https://maps.google.com/?q=Hessenweg+47&entry=gmail&source=g
http://www.opendoors.nl/
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