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Jaargang 48 
Nr.01 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Dit laatste nummer van 2018 (en het eerste nummer van het nieuwe 
jaar) staat weer boordevol informatie en uiteraard het kerstgedicht van 
Emmy van Dijk. 
 
Er zijn veel diensten ronddom de feestdagen. Let u alstublieft goed op 
alle aanvangtijden van verschillende diensten. 
Speciale aandacht vragen wij ook voor de (kerst) viering op 24 
december voor de kleine kinderen en grote mensen. 
 
De redactie, Wendy en Froukje, wensen u gezegende kerstdagen en 
een goed begin van 2019. 

 
 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende 
parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk: 
 
 
    Maandag 25 maart 
 
 
Bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail: redactiestephanus@gmail.com 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 
Pastoraal team: 
 
- A. Monninhof, pastoor tel. 06 – 22 78 61 51 
monninkhof@hetnet.nl 
 
- J.A. Rutgers, priester tel. 06 – 53 21 01 74  
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   
pastorbutti@ziggo.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 / contactpersoon 
Dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 - 26 31 32 
Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Financieel beheerder 
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: https://www.emmanuelparochie.nl – en dan kiezen Hardenberg 
Of direct naar https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg 
 
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:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
https://www.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. 06 – 53 21 01 74 
 
 
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 
Mw. M. Malinowski   tel. 06 -  51 45 03 32 



                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2018 

- 5 - 

 

 
 
AGENDA  
 

Zo. 16-12 / 11:00 uur  3e Zondag van de Advent 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
      
Di. 18-12 / 19:00 uur  Viering van Barmhartigheid 

Voorganger pastor Wenker 
Gezamenlijke viering in Dedemsvaart 
      

Zo. 23-12 / 11:00 uur  4e Zondag van de Advent 
     Eucharistie      
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Einde adventsactie 
 
Ma. 24-12 / 18:30 uur Kerstavond 
     Kerstviering kinderen 
     Voorganger Jos en Jose 
     Collecte Diaconie 
      
Ma. 24-12 / 21:00 uur Kerstavond 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Poco a Poco 
     Collecte Diaconie 
 
Di. 25-12 / 11:00 uur  Kerstmis 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 

Collecte Diaconie 
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Wo. 26-12 / 10:00 uur Tweede Kerstdag 
Eucharistie      

 Voorganger alle pastores 
     Emmanuel viering inte Slagharen 
      
Zo. 30-12 / 11:00 uur  Heilige Familie 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Di. 01-01 / 10:00 uur  Nieuwjaarsdag 
     Voorganger pastor Wenker 
     Gezamelijke viering in Slagharen 
 
Zo. 06-01 / 11:00 uur  Openbaring des Heren 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti    
     m.m.v. Stephanuskoor en Poco a Poco 
     Nieuwjaarsreceptie 
 
Zo. 13-01 / 11:00 uur  Doop van de Heer 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep De Belte 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 20-01 / 11:00 uur  2e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Start Actie kerkbalans 
 
Zo. 27-01 / 11:00 uur  3e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Rutgers 
     m.m.v. Poco a Poco 



                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2018 

- 7 - 

Zo. 03-02 / 11:00 uur  Maria Lichtmis 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 10-02 / 11:00 uur  5e  Zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Na afloop koffie drinken 
 
Zo. 17-02 / 11:00 uur  6e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 24-02 / 11:00 uur  7e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Rutgers 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 03-03 / 11:00 uur  Carnaval 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Wo. 05-03 /    Aswoensdag 
     Voorganger pastor Rutgers 
     Gezamenlijkeviering in Dedemsvaart 
     Start vastenactie 
 
Zo. 10-03 / 11:00 uur  1e zondag 40-dagen 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Poco a Poco 
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Zo. 17-03 / 11:00 uur  2e zondag 40-dagen 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Noordink 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
 
Di. 19-03 / 18:45 uur  H. Jozef 
     Gezamenlijke viering in Slagharen 
 
Zo. 24-03 / 11:00 uur  3e zondag 40-dagen 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 31-03 / 11:00 uur  4e zondag 40-dagen 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Poco a Poco 
 
 
 

 

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE 

 
Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie: 

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

kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/


                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2018 

- 9 - 

PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes: 
 
Zo. 23-12 / 11:00 uur Pascal Dorman en Melvin Reimer 
Ma. 24-12 / 11:00 uur Melvin Reimer en Anouk G. Beverborg 
Di. 25-12 / 11:00 uur Iris Broersen en Dana Hulsegge 
Zo. 20-01 / 11:00 uur Jeffrey Scholten en Michiel Scholten 
Zo. 27-01 / 11:00 uur Anouk G. Beverborg en Dana Hulsegge 
Zo. 17-02 / 11:00 uur Iris Broersen en Jeffrey Scholten 
Zo. 24-02 / 11:00 uur Anouk G. Beverborg en Michiel Scholten 
Zo. 10-03 / 11:00 uur Dana Hulsegge en Iris Broersen 
 
 
Lectoren 
 
Zo. 16-12 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 23-12 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Ma. 24-12 / 21:00 uur  Mw. M. Los 
Di. 25-12 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo 30-12 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 06-01 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 13-01 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 20-01 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 27-01 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 03-02 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo.  10-02 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 17-02 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 24-02 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 03-03 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 10-03 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo.  17-03 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo.  31-03 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
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Kosters 
 
Zo. 16-12 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Ma. 24-12 / 21:00 uur  Mw. T. Poorts 
Di. 25-12 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo 30-12 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 06-01 / 11:00 uur  Dhr. P. v/d Burg 
Zo. 20-01 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 27-01 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 03-02 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 17-02 / 11:00 uur  Dhr. P. v/d Burg 
Zo. 24-02 / 11:00 uur  Dhr. H. Rusken 
Zo. 03-03 / 11:00 uur  Mw. W. Stel 
Zo. 10-03 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
Zo. 24-03 / 11:00 uur  Dhr. P. v/d Burg 
Zo. 31-03 / 11:00 uur  Mw. T. Poorts 
 
 
 

VIERINGEN ROND DE KERSTPERIODE 
 

 

Dinsdag 18 dec. 19.00 uur  Viering van verzoening inDedemsvaart 
 
Kerstavond 24 dec. 18.30 uur Kinderkerstviering met José en Jos 
 
Kerstavond 24 dec.  21.00 uur Nachtmis met pastor Butti 
      Koor: Poco à Poco 
 
1e  Kerstdag 25 dec. 11.00 uur Eucharistie met pastoor Monninkhof 
      Koor: Stephanuskoor 
        
 
2e  Kerstdag 26 dec. 10.00 uur Gezamenlijke viering in Slagharen 
 
Zondag 30 dec.  11.00 uur Communieviering met pastor klein 

Overmeen 
 
Nieuwjaarsdag  10.00 uur  Gezamenlijke viering in Slagharen 

 



                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2018 

- 11 - 

Hier volgt een speciaal bericht voor alle kinderen, voor hun 
mama's en papa's, voor hun oma's en opa's, voor hun vriendjes en 
vriendinnetjes: 
 

KERSTVIERING KINDEREN 
 
Kerstavond om 18:30 uur 
 
Al vele, vele jaren wordt op Kerstavond een kinderkerstviering 
gehouden. Het aloude Kerstverhaal wordt verteld aan de hand van hele 
mooie plaatjes op de beamer. De liedjes die gezongen worden zijn 
vrolijk en modern. De kerk wordt, zoals altijd, weer prachtig versierd 
met kerstbomen, kerstslingers en, niet te vergeten, de KERSTSTAL. 
Hierin wordt het Kerstverhaal letterlijk uitgebeeld! 
Zeer de moeite van het bekijken waard! 
Zoals gebruikelijk bij elke geboorte, wordt er ook getrakteerd: 
Beschuit met (blauwe) muisjes en warme chocolademelk! 
 
Dus kinderen, mama's en papa's, oma's en opa's, vriendjes en 
vriendinnetjes: 
Komt allen naar de Kerstviering voor kinderen en geniet van het 
samenzijn, het aloude Kerstverhaal, de mooie liederen, en de prachtig 
versierde kerk! 
 
We hopen op een grote opkomst. 
Tot ziens op Kerstavond! 
José Terhorst en Jos Jørgensen 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE ZONDAG 6 JANUARI 2019 
 
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op 
zondag 7 januari 2018, na afloop van de viering waarin pastor Butti 
voorgaat en waarbij beide koren zingen. 
We hopen dat we velen persoonlijk een gezond en voorspoedig 2019 
zullen kunnen wensen.  
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KERSTWENS  
 
Lucas is de schrijver van zijn evangelie en hij is ook de auteur van 
de Handelingen der Apostelen. Daarin vermeldt hij aan het begin 
en einde van zowel het evangelie als dat van de Handelingen dat 
hij al die dingen heeft opgeschreven opdat het goede bericht, de 
blijde boodschap zijn bestemming vindt. En wel: ik heb dit alles 
opgeschreven opdat iedereen overal ter wereld het kan horen. 
 
In het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie staat zijn zo 
bekende verhaal van de geboorte van Christus in Bethlehem. Daar 
wordt dat blijde bericht in eerste instantie gericht aan de herders in 
het veld. Midden in de nacht kregen zij zoiets als ‘witte wieven’ te 
zien. In eerste instantie schrokken ze zich dus te pletter. Het bleek 
gelukkig een engel te zijn. Die engel zei tegen hen: “Schrik niet, 
want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.” Met andere 
woorden: ‘Beste mensen, ik heb een goed bericht, ik heb goed 
nieuws voor jullie’. Een aankondiging als: Er gaan mooie en goede 
dingen gebeuren. Let maar eens op. Het klinkt als: ‘Er komen 
betere tijden.’ 
 
In een wereld, waarin het lijkt 
dat de duisternis regeert, 
waarin regeringsleiders 
respectloos kunnen zijn, 
waarin klimatologische 
veranderingen niet veel 
goeds voorspellen; in een 
wereld waarin de armen 
steeds armer worden; waarin 
de aandacht voor het eigen 
ikke, vele, vele malen groter is dan voor de ander; in een tijd 
waarin de eenzaamheid alsmaar groeit en het innerlijk geluk wordt 
verwaarloosd; in die wereld klinken de woorden van de engel ons 
wellicht heel vreemd in de oren. 
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Hoezo: Er komen betere tijden??? 
 
En toch……die vreugdevolle boodschap, die goede tijding van toen 
is ook voor ons hier en nu bedoeld. Het is een belofte die mensen 
hoopvol kan maken. Het is een troostend bericht voor alle mensen 
die fatalistisch hun hoofd laten hangen. Voor hen die het 
vertrouwen in de toekomst en het vertrouwen op God hebben 
verloren. Er is ook ons een redder geboren. Hij heet Christus de 
Heer. Hij is nog klein. Je ziet Hem zo over het hoofd. Maar het is 
die Heer die ons roept om met Hem en door Hem het geluk te 
vinden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naaste.  
 
Wij als pastores van de Emmanuelparochie ontmoeten u graag 
tijdens de vele vieringen in de advents- en kersttijd en wensen u en 
de uwen heel zalige en zinvolle Kerstdagen en een gezegend en 
gelukkig 2019. Er komen betere tijden!! 
 
Het pastorale team. 

 
 
 
 
 
FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden 
 
Catharina Maria Hendrika (Tineke) Kok – Kuipers 
* 1 februari 1944  † 24 november 2018 
 
 
Wij wensen familie en nabestaanden erg veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 
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 PASTORALIA 
 
Het is 1 november.. Ik sta voor de klas, geef 
godsdienstles aan groep 8 van een R.K. basisschool. 
Aan de muur hangt een kalender. Het is geen 
gewone kalender: zo te zien is het een eigen 
gemaakte en al heel oud. De voorkant van deze kalender laat zien 
welke christelijke feestdagen er zijn. En dat is niet het enige: ook de 
heiligen die onze kerk kent, staan erop vermeld. Ik heb geen idee waar 
die kalender vandaan komt, maar ik maak er dankbaar gebruik van. Zo 
af en toe mag er een leerling op internet zoeken naar informatie over de 
heilige-van-die-dag en daar dan vervolgens over vertellen in de klas. 
Naar mijn idee is het vandaag een bijzondere dag: ik vraag de 
leerlingen of ze kunnen bedenken waarom deze dag dan zo bijzonder 
is? Ik noem nog een keer de datum: 1 november. Ik hoop stiekem dat 
ze naar de kalender gaan om te kijken wat ik bedoel. Maar nee, deze 
leerlingen weten het zo ook wel. Alle vingers gaan de lucht in.. Een hele 
bijzondere dag is het; vandaag begint Idols! Enthousiast vertellen ze mij 
dat dit een nieuw TV programma is: hele gewone jonge mensen kunnen 
hun zangtalent laten horen en zien. Op TV. Het is een wedstrijd, en de 
winnaar krijgt een platencontract en zal zo een echt idool zijn voor alle 
jongeren in het land. Daarom is de 1e november van dat jaar een 
bijzonder dag voor mijn leerlingen van groep 8. Tja…. Idols, dat is nou 
niet echt wat ik wil horen… Intussen roepen ze allemaal door elkaar wie 
de Idols-wedstrijd winnen zal. Ik krijg het idee dat ik de godsdienstles 
wel op mijn buik kan schrijven. Dan hoor ik dat er een leerlinge jarig is. 
Ik besluit dat zij mag kiezen. Ik vraag haar: waar gaan we het over 
hebben, over godsdienst of over Idols? Natuurlijk kiest ze ervoor om 
deze les te besteden aan Idols. Ik improviseer en vraag de klas wat een 
idol is, en wat iemand tot idol maakt. Daar mogen ze even over na 
denken terwijl ik snel een opdracht erbij bedenk. En die luidt: bedenk 
wie jouw persoonlijke idol is, teken dan hoe die eruit ziet en schrijf erbij 
waarom dat jouw idol is. Voortvarend gaan ze aan de slag, en ik ook! 
Een aantal mogen voor de klas vertellen wie ze hebben gekozen en 
waarom. Allemaal bijzondere mensen zijn het, de idolen van de 
leerlingen: Filmsterren, zangeressen, voetballers en andere BN-ers, 
maar ook een tekening van een opa, die in het verzet gezeten had. En 
één heeft een ambulance met verpleger getekend, die had het leven 
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gered van zijn tante. Helden zijn het! Ook ik heb een tekening gemaakt 
van mijn persoonlijke idool. Een man met in zijn hand een rode cape die 
in tweeën gesneden is: de heilige Martinus van Tours, beter bekend als 
St. Maarten. Daarbij vertel ik de leerlingen wat ik aan hem bewonder: hij 
gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. . Hij is mijn held, mijn 
idool, omdat hij laat zien dat je altijd iets kunt geven aan een arm 
iemand, al moet je daarvoor je eigen kleding doormidden scheuren. En 
dat is wat anders dan je jas weggeven als je er thuis nog een hebt 
hangen. (je moet het ook niet te ingewikkeld maken voor leerlingen) St. 
Maarten spoort mij aan, en hopelijk velen met mij, om de weg van 
Jezus te blijven volgen en Hem te zoeken bij wie arm en klein zijn. Dat 
inspireert mij. Vervolgens vertel ik, dat 1 november een bijzondere dag 
is, omdat we dan al onze helden, onze heiligen herdenken. Onze kerk 
is een kerk van heiligen. En het leuke is, zo zeg ik, dat al die heiligen 
tijdens hun leven ook mensen waren met fouten en gebreken, maar dat 
ze ook een héleboel goede dingen deden voor anderen. Al die heiligen, 
het waren hele verschillende mensen. Maar wat ze gemeen hebben, is 
dat ze ‘heil’ brachten in de wereld. Voor mij is iemand die heil brengt, 
iemand die probeert de pijn die mensen oplopen tijdens hun leven, te 
genezen, te helen. Iemand die heil brengt, brengt genezing van lichaam 
én ziel. En dat is heilig. Jezus deed het, was het prototype hiervan. Wij, 
gewone mensen, kunnen niet allemaal heilig te worden, heiligheid is 
niet voor iedereen haalbaar. Op onze eigen wijze mogen wij tijdens ons 
leven Het Goede gestalte geven met al onze fouten én met al onze 
talenten. Dat betekent het goede willen nastreven. De dingen zo goed 
mogelijk doen. De leerlingen begrijpen de les: zij hoeven zelf geen idol 
op TV te worden, dat is niet voor iedereen haalbaar. Zij mogen zich 
ontwikkelen, steeds meer zichzelf worden, leren aan het leven, wijs 
worden, en van daaruit de goede dingen doen die binnen hun bereik 
liggen. En ja, dat willen de leerlingen: heil brengen aan de mensen om 
hen heen. Zo werd het toch nog een gods-dienstige les, die 1e 
november… 
 
 Marga klein Overmeen 
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PASTORALIA 
 
Op weg naar Kerstmis 2018 
 
Op het moment dat ik dit schrijf (eerste volle week 
van november, net na de mooie vieringen van Allerheiligen en 
Allerzielen) nadert het kerkelijk jaar met rasse schreden zijn 
voltooiïng. We blikken terug op wat was. In de ‘tijd van de Heer’ 
(Kerstmis-Pasen-Pinksteren) is het heilsmysterie in zijn geheel 
ontvouwd. In de ‘tijd van de kerk’ (zomer en herfst, met als 
liturgische kleur groen, deze kleur staat voor hoop) hebben we – 
aan de hand van de evangelies van de ‘tijd door het jaar’ gekeken, 
wat de toepassing van dit heilsmysterie betekent voor ons eigen 
persoonlijk leven en de bijdrage, die we leveren aan onze 
samenleving. We naderen de bekroning van al deze heilsfeiten in 
het Hoogfeest van Christus Koning. Zijn Koningschap is niet van 
deze wereld. Het gaat niet om aanzien of macht. De inhoud van 
Zijn Koningschap is nederigheid, dienstbaarheid aan het welzijn en 
geluk van velen. Wat tot voltooiïng komt in het Koningschap van 
Christus, is geen eindpunt. De uiteindelijke bestemming van onze 
tocht, het eeuwig leven, hebben we nog niet bereikt. Daarom 
maken we in de Advent een nieuw begin. We zijn dankbaar voor al 
het goede uit het afgelopen jaar; maar we kijken ook vooruit naar 
de toekomst. Wat leeft er in ons aan hoop en verwachting, voor de 
tijd die komen gaat? Hierop willen we ons in de vier weken, die 
voorafgaan aan Kerst, bezinnen. De liturgische kleur wordt paars. 
Dit lijkt misschien wat ‘zwaar’. Enige reden hiertoe is er ook wel. 
Want als we kijken naar onszelf, naar hoe wij inhoud geven aan 
ons leven, dan moeten we eerlijk bekennen dat het niet alles goud 
is dat er blinkt. Buiten is het eerder duister, en het voelt steeds 
killer. Maar ook van binnen ervaren we de schaduwzijden van ons 
bestaan. Toch geeft het licht, dat we juist in deze donkere dagen 
ontsteken, ons nieuwe moed. Het begint voorzichtig, met één 
vlammetje aan de eerste kaars van de Adventskrans. Maar 
langzamerhand merken we, dat de kring van licht steeds groter 
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wordt. Er groeit in ons een verlangen naar gerechtigheid, 
geborgenheid en vrede. Het Licht schijnt in de duisternis. Het is de 
voorbode van de Morgenster, die ons in diepe nacht de weg zal 
wijzen naar de Stal van Bethlehem. Daar, op die eenvoudige plek, 
wordt Jezus geboren. Voor Hem is er geen Koninklijk paleis, laat 
staan een plek in de herberg. Integendeel, de plaats waar Hij ter 
wereld komt, tekent zijn verbondenheid met hen, voor wie het niet 
vanzelfsprekend is, dat zij kunnen meedoen aan de samenleving. 
Vandaar ook het bonte gezelschap, daar in die schuur: Jozef en 
Maria – mensen als U en ik – rond de kribbe; omgeven door 
herders. Met hun schaapskudden kunnen zij nauwelijks in hun 
levensonderhoud voorzien. Maar toch worden juist zij als eersten 
deelgenoot gemaakt aan het Goede Nieuws, dat de Redder van 
deze wereld geboren is. De herders voelen zich welkom bij het 
Kind in de houten voerbak. In het gelaat van dit Kind zien we een 
vriendelijke uitdrukking. Zijn glimlach doet ons beseffen dat we 
mogen leven. Ons gezicht krijgt weer ‘smoel’, we mogen er zijn! De 
gouden glans straalt er van af. Geen glitter of glamour; maar wel 
de liefde van dit Kind, die ons als ‘vrienden van dit nieuwe leven’ 
met elkaar verbindt. Dit doet mij denken aan een Kerstverhaal, dat 
parochianen mij onlangs vertelden. Ze zeiden: samen met onze 
ouders werkten we in de bakkerij. Zo vlak voor de Kerst was het 
een drukte van belang, we waren allemaal in touw. Maar als dan 
eenmaal het moment aanbrak, dat alle broden waren verkocht en 
alle boodschappen waren bezorgd, dan was er tijd voor ons als 
gezin. Samen gingen we aan tafel, en deelden we van alle goede 
gaven, die ons als vruchten van onze arbeid werden gegeven. Dit 
samen zijn en alles delen, zo werd gezegd, is voor ons het ultieme 
Kerstgevoel. Van harte hoop ik, dat de komende Advent ook U 
hoopvol mag doen uitzien naar het Kind, dat ook in U geboren mag 
worden, als een nieuw begin ook van Uw leven. Dat het zo mag 
zijn.  
 
Pastoor André Monninkhof 
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UIT DE LOCATIERAAD 
 

In het Sinterklaasweekend proberen toch nog wat te schrijven tussen de 
gedichten door, valt me niet mee. Rijmen ga ik sowieso niet doen. 
In de notulen van onze vergaderingen, die iedere keer trouw door Ad naar de 
redactie worden gestuurd, kunnen jullie lezen waar we zoal mee bezig zijn. 
Dus maar even kort deze keer de belangrijkste zaken. 
U heeft vast al wel gemerkt dat er tegenwoordig regelmatig mensen uit 
Eritrea in onze kerk zitten. Zij zijn orthodoxe christenen. Zij hebben ons 
gevraagd of zij van onze kerk gebruik mogen maken voor het houden van 
hun eigen vieringen. Na overleg hebben we dat toegezegd en op zaterdag 
10 november hebben zij voor de eerste keer hun viering gehouden. 
Ad en ik zijn erbij aanwezig geweest en het was mooi. Een grote opkomst 
van mannen, vrouwen en kinderen. 22 December is de volgende viering. De 
kerk is open en wie een keer daarbij aanwezig wil zijn is van harte welkom, 
net zoals zij bij ons welkom zijn. 
 
Op 15 oktober hebben we een “parochie”-avond gehouden. Ca. 40 
mensen hebben met ons meegedacht over hoe we kerk willen zijn, nu en in 
de toekomst. Elders vindt u een kort verslag. 
 
Dan is er met Kerst weer de kinderkerstviering om 18.30u op 24 
december. We hopen op een grote opkomst, dus ook vriendjes en 
vriendinnetjes die met uw kinderen mee willen komen zijn welkom. 
 
En dan was er ook een heel droevige gebeurtenis. Op 24 november jl is 
Tineke Kok overleden. Zij is bijna 25 jaar koster geweest in onze kerk en 
heel veel jaren daarvan was ze de coördinator van hen. Ook daarnaast deed 
ze van alles achter de schermen, waar we vaak geen weet van hadden, 
maar waardoor wel alles rond de vieringen op rolletjes liep.  We zijn haar 
daar heel dankbaar voor. We wensen Herman, Jolanda,Theo en de 
kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Tot slot wens ik u allen hele fijne Kerstdagen, tot ziens bij (een van) onze 
vieringen. 
 
José Terhorst, 
voorzitter Locatieraad 
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OPROEP EERSTE COMMUNICANTJES 
 
Volgend jaar is er de mogelijkheid om kinderen de Eerste Heilige 
Communie te laten doen in onze eigen kerk. 
Wilt u uw kind hieraan mee laten doen dan kunt u contact opnemen 
met José Terhorst 
terhorstjose@gmail.com 
0523 267386 
 
 
 
 
 

KERSTMARKT SINT VITUS DEDEMSVAART 
 
Op 15 december houden we weer de jaarlijkse kerstmarkt van 9.00 
tot 14.00 uur in de tent achter de kerk.  
We verkopen weer kerstgroen, kerstbakjes, beelden, kerststallen, 
houtproducten, boeken enz.  
Ook is er weer lekker eten en drinken, snert, beenham, glühwein 
en kerstbrood.  
 
We maken er samen een gezellige dag van. U bent van harte 
welkom. 
 
Kerstmarktcommissie Sint Vitus Dedemsvaart 
 
 

mailto:terhorstjose@gmail.com
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BIJEENKOMST VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP  
 
Ongeveer 40 mensen zijn op onze uitnodiging ingegaan om mee te denken 
en te praten over de toekomst van onze kerk in Hardenberg. 
Pastor Joop Butti heeft een inleiding gehouden over hoe de toekomst er voor 
de parochie uitziet, wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden om het 
voortbestaan van onze kerk in Hardenberg in stand te houden. 
Daarvoor zijn minimaal de volgende zaken van belang: 

- een bestuur 

- een kloppende begroting 

- voldoende vrijwilligers 

- voldoende kerkgangers 
We hebben na die inleiding gesproken over wat er goed gaat, wat er minder 
goed gaat en welke wensen er leven. 
Ad heeft dit alles op een flap-over gezet en werd er daarna in kleinere 
groepen over gediscussieerd. Wat kunnen we zelf doen, waar hebben we 
hulp bij nodig, wat kan samen met andere geloofsgemeenschappen gedaan 
worden. 
Het is teveel om hier alles te vermelden van wat er gezegd is. 
Het belangrijkste was dat we proberen om iedere zondag een viering in onze 
kerk te behouden. Voor velen voelt onze kerk als een tweede thuis en dat 
vonden we erg fijn om te horen, het gevoel van daadwerkelijk een 
gemeenschap te zijn waar mensen zich thuis voelen. 
Als bestuur zullen wij proberen bij alle besluiten die er genomen worden dit 
als uitgangspunt te houden. 
Alles wat verder naar voren kwam zullen we goed bekijken en indien 
mogelijk handen en voeten geven. 
De filmavonden krijgen een vervolg, 27 januari is de volgende gepland. En 
ook is er het plan om met een groep mensen naar het klooster in Denekamp 
te gaan op 19 januari. Opgave is mogelijk op een formulier achter in de kerk. 
Al met al kijken we terug op een hele fijne avond en degenen die aanwezig 
waren gaven te kennen dat zij wel vaker zo’n bijeenkomst willen. We gaan 
het in ieder geval over een jaar herhalen en hopen ook dan op een goede 
opkomst. 
Alle aanwezigen nogmaals bedankt voor de moeite die jullie genomen 
hebben om met ons mee te denken.  
 
Namens de lokatieraad en pastoraatsgroepen, 
José Terhorst 
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KERSTBOODSCHAP PASTOR THOMAS INDIA 
 
Beste parochianen van de Emmanuel parochie,  
Vanuit India wil ik; Pastor Thomas  u hartelijk groeten en u een fijne 
kersttijd toewensen. Op dit moment ben ik pastoor van een 
parochie en tevens vice overste van onze congregatie . 
U heeft gehoord van de overstromingen in de deelstaat  Kerala  in 
augustus. Het regende vijf dagen aan een stuk door , bruggen en 
dammen hebben het begeven. Het water niveau werd zo hoog en 
het kwam zo snel en vele mensen werden geïsoleerd. 
Mensen probeerden weg te komen in kleine boten maar velen 
konden het niet redden vanwege de krachtige stroming. Velen 
probeerden naar hogere plaatsen te gaan maar dat lukte niet altijd. 
Vissers kwamen met grote boten en probeerde mensen te redden. 
Ook kwamen militairen met moderne boten en helikopters naar 
verschillen plaatsen om mensen te redden.  Meer dan een miljoen 
mensen werden naar opvangkampen gebracht. Helaas zijn er ook 
vele dodelijke slachtoffers te betreuren . 
De vernietiging was zo immens. Huizen werden verwoest en/of 
zwaar beschadigd. Landverschuivingen op de bergen, wegen 
totaal weggevaagd . Er is geen schoon water, geen eten te koop , 
geen benzine. Mensen vonden het moeilijk om zo het leven door te 
zetten. Mensen die naar opvangkampen zijn gegaan kregen eten 
en drinken. Vele mensen hadden helemaal niets meer.  
Na 15 dagen konden de mensen terug naar hun huizen of wat er 
nog van over was. Veel mensen hebben geen huis meer en 
moeten opnieuw een huis bouwen.  Er is geen geld om voedsel te 
kopen en om materialen te kopen om de huizen weer op te 
bouwen.  De regering kwam gelukkig met hulp om huizen te 
bouwen of te repareren . 
Wat hebben veel voedsel pakketten en kleding gegeven aan de 
mensen. Gelukkig waren er ook mensen die hun huis  terug 
vonden maar er was niets meer in het huis. Ook deze mensen 
hebben wij materialen gegeven voor reparaties van hun huis en 
rijst, schoon water, pannen etc. 
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Momenteel delen we waterzuivering machines uit voor families 
waar schoon water niet te krijgen is. Door de watersnoodramp is er 
ook veel kleding en lesmateriaal van de scholen verloren gegaan. 
Wij hebben de kinderen en studenten  kleding en lesmateriaal 
gegeven zodat ze weer verder kunnen op school.  
Ik heb geld gekregen van het Thomas Fonds om een aantal 
slachtoffers te helpen . Dat geld is door acties in Nederland bijeen 
gebracht. Door een bericht in de Stentor, acties op Dalfsen Net , 
acties van het Thomas Fonds  zelf. Ik ben dankbaar dat vele 
mensen geld  hebben gegeven om de slachtoffers te helpen.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage !!  
Op kerst herinneren we God die met ons Zijn leven gedeeld heeft 
in Jezus. Jezus heeft ons geleerd om ons leven te delen om 
goddelijk te worden. Delen is dus deel nemen in het Goddelijk 
leven.                                                                                                                                        
Ik wens u allen een gezegend en zalig kerstfeest. Moge de Heer 
ons bewaren in Zijn vrede en geluk. 
 
Pastor Thomas  



                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2018 

- 23 - 

 
 

DANKWOORD PASTOOR MONNINKHOF 
 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, Weliswaar ben ik 
medio augustus – toen de hitte voorbij was – met het oog op de 
nadere verhuizing begonnen met inpakken. Maar tot eind augustus 
was ik met mijn hoofd nog in mijn oude parochie RK Zuid Oost 
Twente: Enschede-Losser-Haaksbergen. In de vroege ochtend van 
zaterdag 1 september heb ik de knop resoluut omgezet. Toen ben 
ik in de auto gestapt en door allerlei mistflarden via Raalte en 
Ommen naar Dedemsvaart gereden. Daar vertrok in de vroege 
ochtend een bus met pelgrims naar Kevelaer. Het bleek een goede 
zet. Want voor de pelgrims en voor mij was het een ideale 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Reeds in deze 
bedevaartplaats ben ik gastvrij onthaald, en in de tijd die komen 
zou, was dit niet anders. In de weken die volgden, heb ik in diverse 
weekendvieringen en doordeweekse vieringen – en de 
ontmoetingen aan de koffie die volgden - kennis gemaakt met de 
geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie. Ik ben 
inmiddels op alle plekken geweest; het ‘elftal’ is compleet. Ook mijn 
verhuizing van Enschede naar Ommen heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Woensdag 12 september was een enerverende 
dag. Maar dankzij de steun van een goed team vrijwilligers, zowel 
in Enschede als in Ommen, is alles soepel verlopen. Zo soepel 
zelfs, dat de verhuizers zeiden dat ze ’s avonds niet meer naar de 
sportschool hoefden. Er begint wel wat tekening in te komen. Maar 
mijn huis is nog niet helemaal op orde. Er zijn nog flink wat 
verhuisdozen, die nog uitgepakt moeten worden. Dit ligt aan mij, 
want ik ben een boekenliefhebber. Ik zal nog verder moet 
uitzoeken en opruimen, maar toch hoop ik dit binnenkort allemaal 
klaar te hebben. Ook het pastorale werk is van start gegaan. Ik heb 
mijn eerste uitvaart gehad, in de kerk in Dalfsen. En de eerste 
bedieningen zijn ook al geweest. Verder hebben we als pastoraal 
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team en als parochiebestuur in mijn beleving een voortvarende 
start met elkaar gemaakt. Met het oog op de toekomst heb ik alle 
vertrouwen in een goede samenwerking. Ook als Tukker zal ik me 
heus wel thuis gaan voelen hier in Salland. Daar maak ik me niet 
ongerust over. Niettemin zal het duidelijk zijn, dat er in de tijd, die 
komen gaat, de nodige uitdagingen op ons wachten. We gaan 
ervoor, in het vertrouwen, dat God met ons mag zijn. Hartelijk dank 
voor het welkom dat U mij hier in de Emmanuelparochie en haar 
geloofsgemeenschappen bereid hebt en dat u aanwezig was bij de 
installatieviering in Heino. De collecte voor het Pastor Thomas 
Fonds heeft € 485,75 opgebracht. Heel veel dank voor uw gaven.  
 
Pastoor André Monninkhof 
 
 
 
 
 
 

VAN DE TEAMTAFEL 
 
Als gevolg van de pastoorswissel waren er enige tijd geen 
teamvergaderingen. Maar op 13 september jl., daags na mijn 
verhuizing, hebben we als pastoraal team de draad weer opgepakt. We 
hadden een eerste bespreking met elkaar; aansluitend was er een 
heerlijke lunch (met dank aan het parochiebestuur). 
Vaste onderdelen van iedere teamvergadering zijn:  

- Het wel en wee (hoe gaat het met ieder van ons in werk en 

persoonlijk leven) 

- Nieuws uit de geloofsgemeenschappen 

Verder zijn we als pastoraal team op dit moment bezig met de volgende 
onderwerpen: 

a. Dopen. Als nieuwe pastoor wil ik graag kennis maken met de 

doopwerkgroepen en horen en zien hoe ze werken. Hiertoe zal 

binnenkort een speciale, parochie brede, bijeenkomst 
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plaatsvinden. Verder zijn er vanuit een aantal 

geloofsgemeenschappen aanvragen voor dopen. Over de 

voorbereiding hiervan en de betreffende doopvieringen, zijn in het 

team afspraken gemaakt. 

b. Uitvaartgroepen. In onze parochie worden uitvaarten voorgegaan 

door leden van het pastoraal team, maar ook verzorgd door 

parochiële uitvaartvoorgangers/uitvaartgroepen. Ook met hen zal 

er binnenkort een bespreking worden gepland. 

c. Voorbereiding van het rooster van vieringen voor het voorjaar van 

2019 (1 januari 2019 tot en met eind juni 2019). Speciale 

aandacht is er hierbij voor Aswoensdag, het Paastriduüm en de 

eerste heilige communievieringen.  

d. Inventarisatie van de wensen vanuit de geloofsgemeenschappen 

van onze parochie voor eerste heilige communievieringen; 

planning van deze eerste heilige communievieringen en de 

voorbereiding ervan. 

Voorts is er in het pastoraal team aandacht voor de parochiële website 
van onze Emmanuelparochie. Op deze website vind U – naast het 
rooster van vieringen – ook nieuws en berichten, die voor onze hele 
parochie van belang zijn. Tevens kunt U via deze website 
‘doorverbonden’ worden met de eigen website van lokale 
geloofsgemeenschappen binnen onze parochie. 
Ook zal er in het pastoraal team binnenkort overlegd worden over de 
verdeling van taken en invulling van de profielen. Dit is nodig in verband 
met de nieuwe samenstelling van ons team als gevolg van de 
pastoorswissel. 
Aandacht hebben we als team vanzelfsprekend ook voor vrijwilligers uit 
onze parochie, die op dit moment bezig zijn met opleidingen van het 
bisdom tot diaken, diaconaal assistent en catechetisch assistent. 
In een volgend artikel zullen we U verder op de hoogte houden van de 
voortgang van bovenstaande punten en van nieuwe onderwerpen en 
activiteiten. 
 
Namens het pastoraal team, 
Pastoor André Monninkhof 
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UITNODIGING BEZINNINGSDAG 
 
 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bezinningsdag, die wij gaan 
organiseren. 
Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari 2019, in het 
klooster bij Denekamp. Aanvang is 10.00 uur en de dag zal 
ongeveer 16.00 uur afgelopen zijn. 
Bij aankomst staat de koffie/thee met gebak voor u klaar. En 
tussen de middag kunt u genieten van een warme maaltijd. 
De kosten voor deze dag zijn 25 euro per persoon.  
 
U kunt zich opgeven door u aan te melden en te betalen bij Gert 
Reimer.  
Als u dat liever doet kunt u ook het geld overmaken naar zijn 
bankrekening. Het nummer is: NL87SNSB0907685404. Graag 
even vermelden bezinningsdag 2019 en natuurlijk uw naam. 
 
Als u hebt betaald bent u ook aangemeld. Aanmelden kan tot en 
met zondag 6 januari 2019. Als we weten hoeveel mensen er mee 
gaan, dan moeten we even kijken hoe we het vervoer met auto’s 
kunnen organiseren. We hopen op een grote deelname. En dat we 
er samen een inspirerende dag van gaan maken. 
 
Namens de locatieraad, 
Gert Reimer  
Bereikbaar onder nummer: 0655834529 
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KERKBIJDRAGE 2018 
 
 

Nog niet iedereen heeft zijn kerkbijdrage van 
2018 betaald.  
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn en deze 
als nog over willen maken op Bankrekening 
nummer NL48 RABO 0324 9618 98 t.n.v. RK 
Parochie St. Stephanus te Hardenberg. 
 
Wij danken u allen voor uw bijdragen in 2018. 
 
 
 
 

AKTIE KERKBALANS 2019 

 
Tussen 19 januari tot en met 2 februari 2019 komen de 
wijkcontactpersonen bij u aan de deur voor de Aktie kerkbalans. 
 
Mogen wij ook in 2019 weer op uw bijdrage rekenen. Vul dan de 
antwoordformulier, die u van onze wijkcontactpersonen ontvangt in. 
En geef deze ingevuld terug als zij deze weer komen halen. Mocht 
u niet thuis zijn zou u deze dan in willen leveren in de brievenbus 
van de kerk of bij uw contactpersoon. 
 
Uit uw bijdrage worden betaald: onkosten gebouw (denk aan de 
CV ketel), het pastoraal team, gas, water en licht, onkosten 
gemaakt door de vrijwilligers om de kerk draaiende te houden(denk 
hier aan beheerskosten, telefoonkosten, administratieve kosten, 
etc) en andere onkosten zoals zakelijke lasten, verzekeringen, 
bisdom, altaarbenodigheden, misboekjes etc. 
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 24-09-2018 
    
Aanwezig ; Joop Butti, José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en Ad v.d. 
Wurff.   
M.k.a. José Broersen 
          
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Het openingsgebed wordt verzorgd door Piet. 
 
2. Verslag vergadering 25-06-2018. 
Verslag akkoord. 
 
Actiepunten laten staan: 08-01-07, 26-03-05, 25-06-03, 25-06-04, 25-06-06, 
25-06-07. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Zie de postlijst.  
  
4. Pastoresoverleg. 
Het e-mailadres van Joop Butti is thans Butti@home.nl. Dit omdat 
Kerkennet failliet is. 
Verder geen bijzonderheden. 
 
5. Raad. 
- Voorzitter. 
- Organisatie bijeenkomst parochianen 15 oktober 19.30 uur in onze 
kerkzaal. Programma is in hoofdlijnen gereed. José T. en Ad werken het 
verder uit. We hopen op een goede opkomst in het belang van onze locatie. 
- Secretaris. 
- Er is inmiddels overleg geweest met leiding en een delegatie van de 
christenen van het asielzoekerscentrum in Hardenberg over de wens van 
Koptische Christenen aldaar. Men wil graag vieringen en gebedsdiensten 
e.d. in onze kerkzaal houden. In principe is dit door het pastoraal team 
toegestaan. De locatieraad wil ook haar medewerking verlenen. Er dienen 
echter eerst nog een gesprek met Joop plaats te vinden en duidelijke 
afspraken te worden gemaakt met onze raad over de praktische invulling. 
P.S. Het eerste gesprek met de locatieraad heeft 28-9 plaats gehad en 
het gesprek met Joop komt 14 oktober a.s. Als dit alles goed verloopt 
kunnen we op de realisatie gericht overleg voeren. 

mailto:Butti@henet.nl
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- N.a.v.  vragen van de gebouwenbeheerder van de parochie over eigendom, 
kosten van onze  kerkzaal en over het begraven wordt nader overlegd. Ad zal 
e.e.a. verder uitwerken en in het conceptstadium het resultaat aan José B. 
en Piet voorleggen. 
 
- Penningmeester. 
-José B. m.k.a. 
 
6. Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. 
- Functie vacant. 
- Er zijn thans 4 aanmeldingen voor de Eerste H. Communie in onze 
geloofsgemeenschap. Mogelijk sluiten nog enige jongeren zich hierbij aan. 
We onderzoeken de mogelijkheid om dit gebeuren komend jaar binnen onze 
eigen locatie plaats te laten vinden. Dat zou bijzonder mooi zijn. 
Medewerking van de betreffende ouders bij de voorbereiding daarvan is 
essentieel. 
Aansluiting bij Slagharen blijft ook nu weer een optie. 
 
- Catechese. 
- Zondagavond, 21 oktober is er weer de filmavond in onze kerkzaal. 
Evenals vorige keren rekenen wij weer op een goede opkomst. 
- Op 19 januari 2019 gaan we naar het klooster te Denekamp. Doel is 
informatie tot je nemen over dit klooster en bevorderen van onze 
gemeenschapszin. Vertrek met eigen vervoer vanaf onze kerkzaal op een 
zodanig tijdstip dat we om 10.00 uur in het klooster zijn.  Kosten € 25,= p.p., 
inclusief een diner. Mogelijkheid opgave en betaling volgt nog. 
  
- Diaconie. 
- Functie vacant. 
 
- Gemeenschapsopbouw. 
- De nieuwe website is inmiddels in bedrijf. De vraag is nu of er nog 
belangrijke zaken op de site ontbreken? De site is nog lastig te vinden via 
google. aan verbetering wordt gewerkt. Wel eenvoudig te vinden via 
Emmanuelparochie. 
 
7. Overige punten/rondvraag. 
- 6 November a.s. is er een bijeenkomst te Slagharen voor alle profieldragers 
van pastoraatsgroepen binnen onze parochie. 
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- Diverse mensen van onze locatie gaan 28 september naar de installatie 
van pastoor Monninkhof. 
- Ad zal als secretaris ook gaan fungeren als contactpersoon/vraagbaak van 
onze locatie 
  
8.Volgende vergadering 26 november 2018.  
Openingsgebed door José T. 
 
 

VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 26-11-2018 
 
Aanwezig: José Terhorst, José Broersen, Piet v.d. Burg, Gert Reimer en Ad 
v.d.Wurff.  
M.k.a. pastor Butti. 
 
1. José T. opent de vergadering. Zij doet ook het openingsgebed. 
 
2. Verslag vergadering 24-09-2018 akkoord. 
Actiepunten laten staan: 08-01-07, 25-06-03, 25-06-04, 25-06-06 en 25-06-
07. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Het nieuwe e-mailadres van pastor Butti is pastorbutti@ziggo.nl 
- N.a.v. het verslag van de Emm. parochie: 
 - evaluatie gang van zake m.b.t. de orthodoxe geloofsgemeenschap 
 - paastridüum dit jaar in Dedemsvaart, Ommen en Heino 
 - brief van platform v. kerken over Open Doors aan de orde gesteld.. 
 
4. Pastoraal team. 
- Pastor Butti afwezig. Geen bijzonderheden bekend. 
 
5. Raad. 
- Voorzitter José T.  
- José maakt een artikeltje voor in het kerkblad over de parochieavond van 
oktober. 
- Er komt ook een stukje in het kerkblad over een mogelijk komend voorjaar 
te houden  viering Eerste H. Communie in onze kerk 
- José en Ad zullen de concept tekst van het door Herman Kok geschreven 
script over onze  kerk nog doorlopen. Daarna zal Ton Rijghard trachten het 
in een vorm te gieten geschikt om bij de drukker af te geven. Volgend jaar is 

mailto:pastorbutti@ziggo.nl
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het 60 jaar geleden, dat er voor het eerst in Hardenberg, in de Kruzeborg, 
een Eucharistie-viering is gehouden. Het zou mooi zijn als het  boek dan 
gereed is. 
  
- Secretaris Ad. 
- de secretaris is/wordt  contactpersoon voor onze locatie  
- José T. en Ad gaan 28 november a.s. als vertegenwoordigers van onze 
locatie naar het  najaarsoverleg van de parochie te Ommen. Zij zullen daar 
o.a. vragen stellen over het fin.beheer en de omgang met het legaat. 
- De orthodoxe christenen uit Eritrea hebben inmiddels op een zaterdag een 
viering gehouden in onze kerk. Voor de 3 uur durende viering was ruime 
belangstelling. Vóór deze viering dient met nuchter te blijven! Het liefst 
zouden zij hun viering op een zondag houden. Omdat wij onze kerk op die 
dag 's morgens zelf nodig hebben is dat helaas niet mogelijk. 
We wachten af hoe e.e.a. nu verder gaat. 
- Voorstel doen voor vergaderdata in 2019. 
 
- Financieel beheerder José B. 
- Het is algemeen bekend, dat José het erg druk heeft. Des te fijner, dat zij 
toch de zaak van fin. beheerder nog uit kan voeren. 
De inhoud van deze functie is enigszins gewijzigd. Het boeken van de nota's 
wordt centraal door de parochie gedaan. José krijgt zo wat meer tijd voor 
beleidszaken.  
 
6. Pastoraatsgroep  
- Liturgie. Functie profielbeheerder vacant. 
- Een van de groepen vrijwilligers die versterking behoeft zijn de kosters. 
- Kerstviering voor de kinderen op 24 december om 18.30 uur. 
Hieraan aandacht besteden in kerkblad en De Toren. Kleurplaten kunnen 
ook dienstig zijn  bij deze viering. 
 
- Catechese. Gert. 
- De volgende filmavond wordt gehouden op 27 januari 2019. Dan wordt de 
film “Des hommes et des Dieu” gedraaid. Deze film wordt van harte 
aanbevolen. 
- Over het bezoek aan het klooster te Denekamp volgt nog nadere 
mededeling o.a. over  inschrijving deelname en betaling. Kijk ook naar 
mededelingen daarover achter in de kerk. 
 
- Diaconie. Functie profielbeheerder vacant. 
- Geen bijzonderheden. 
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- Gemeenschapsopbouw. Piet. 
- De website kan desgewenst nog verder worden aangevuld. Voorstellen 
hierover kunt u  richten aan de profielbeheerder. 
- Ook dit jaar zullen de daarvoor in aanmerking komende mensen weer een 
Kerstattentie ontvangen. 
 
7- Overige punten/rondvraag. 
In 2019 komt er in de Parochie een rubriek “Winterwerk”. 
Anders dan waaraan in eerste instantie wordt gedacht betrekt dit geen 
tuinarbeid, doch wordt gedacht aan praatavonden over kerkelijke 
onderwerpen, cursussen, e.d. Iets voor de wijngaard van de Heer. 
  
8. Volgende vergadering 17 december 2018. 
Openingsgebed door pastor Butti. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.  
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KORENDAG LIERDERHOLTHUIS 29 SEPTEMBER 2018 
 
Een prachtige najaarsdag, qua temperatuur lijkt het nog zomer. 
Bijna 400 koorzangers uit de hele Emmanuëlparochie staan vroeg 
op, ze maken zich klaar om bijtijds naar Lierderholthuis te 
vertrekken. Zo ook ons koorPoco a poco. We hebben ons goed 
voorbereid, gaan samen met onze dirigente Anielka Zak en onze 
fantastische pianist Jos Jorgensen 5 mooie liederen ten gehore 
brengen. 9.00 uur. Na enige omzwervingen (want: weg naar Raalte 
afgesloten) komen we aan in het knusse dorpje Lierderholthuis. 
Wat een drukte hier! Maar wat is het allemaal goed georganiseerd! 
Een parkeerwacht wijst ons de weg naar een weiland waar we 
kunnen parkeren, in het dorpshuis staan de koffie en de thee klaar 
met heerlijke chocolaatjes erbij. Iedereen krijgt consumptiebonnen, 
vele handen worden geschud en de eerste bekenden vanuit de 
andere geloofsgemeenschappen worden gespot. “Hé, doe jij ook 
mee? Wat leuk!” Om 9.30 uur beweegt de mensenmassa zich 
langzaam richting Sint Nicolaaskerk. Vice-voorzitter Hermien 
Schoorlemmer heet iedereen welkom en vertelt dat er maar liefst 
16 koren meedoen vanuit alle uithoeken van de 
Emmanuëlparochie. Iedere geloofsgemeenschap is 
vertegenwoordigd, soms met één, soms met twee koren. “We 
klagen soms dat er zo moeilijk vrijwilligers te krijgen zijn, “ zegt 
Hermien in haar toespraak, “maar vandaag zijn er meer dan 400 
actief. Bijna 400 mensen komen om te zingen, daarnaast zijn er de 
vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Lierderholthuis die alles 
georganiseerd hebben”. Inderdaad prachtig! Na de toespraak van 
Hermien, mag het gemengd koor van Lierderholthuis de spits 
afbijten. Dat doen ze met een Engels lied, twee Gregoriaanse 
liederen en een Nederlands lied. Daarna is het de beurt aan Con 
Amore uit Dedemsvaart en zo volgen de optredens elkaar in een 
vlot tempo op. Om 10.20 uur hebben we al 3 koren gehoord en is 
het tijd voor de ons optreden met Poco à poco. We zingen onze 
“Kyrie Canon”, het mooie “Gloria Patris”, “Zo ben jij”, “Bleibe bei 
uns” en” Met lege handen”. Wat zijn we allemaal blij en trots als het 
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allemaal goed gaat en zelfs onze redelijk perfectionistische 
dirigente tevreden is! Om 11.45 uur volgt de eerste workshop door 
Arjan Seinen. Hij studeert een leuke canon met ons in, “die kunnen 
we nog wel eens gebruiken voor het inzingen” zegt onze 
enthousiaste dirigente, dus hup, blad in de map, hij wordt steeds 
voller en voller! Om 12.15 uur lunchen we in het dorpshuis. Ook nu 
is alles weer prima voor elkaar: lekkere verse broodjes, voor 
iedereen weer koffie en thee en vooral veel mooie ontmoetingen en 
gesprekken. Het pastoresteam is ook goed vertegenwoordigd, leuk 
dat zij ook acte de préséance geven! Vanwege het mooie weer 
zitten we buiten te eten en te genieten van de zon, maar om 13.15 
uur breken we op: er wordt nòg een workshop gegeven door Arjan 
Seinen en dat willen de meesten toch niet missen! Na deze tweede 
workshop (“Voor gevorderden” zoals Arjan Seinen het zelf 
noemde), treden er nog 8 koren op en dan besluiten we de dag 
met een drankje op het terras bij het dorpshuis. De sfeer is 
uitstekend, er is geen rivaliteit, alle koren hebben hun best gedaan 
en krijgen complimenten. Er is nauwelijks kritiek, hooguit een 
opbouwende opmerking. We vinden het allemaal jammer dat de 
dag voorbij is maar keren met een tevreden gevoel terug naar 
Hardenberg. 
Morgenavond weer repetitie, we kijken er alweer naar uit!  
 
Veronique Reimer, lid koor Poco à poco. 
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TARCISIUSDAG 2018, DÈ DAG VOOR MISDIENAARS EN 

ACOLIETEN.  
 
We moesten er lang op wachten: nadat de Tarcisiusdag die gepland 
stond in het voorjaar van 2017 niet doorging, was er een jaar lang 
volledige radiostilte vanuit het Bisdom. Maar in de zomer van dit jaar 
kregen we dan toch bericht over een nieuwe Tarcisiusdag, en wel op 
zaterdag 6 oktober 2018. Voorgaande jaren was het een groot succes, 
we hebben met ons misdienaarsclubje van Hardenberg al 2 keer eerder 
meegedaan en ook nu weer kreeg ik meteen enthousiaste reacties op 
mijn vraag “wie gaat er op 6 oktober mee naar Utrecht?” Daar stonden 
we dan, 6 oktober, 6.55 uur (!) , bij het station van Hardenberg te 
wachten op de misdienaars uit Slagharen en De Belte met hun 
begeleiders. Anouk, Dana en Iris waren keurig op tijd en hadden er zin 
in, De Belte bleek al op het perron te staan, maar waar bleef 
Slagharen? Het werd 7.00 uur, 7.05 uur, jongens, om 7.09 uur gaat de 
trein! Wat moeten we nu? “Toch maar gaan en in de trein contact 
leggen met Slagharen” was de algemene mening. Zo gezegd, zo 
gedaan, maar wat een stressvol begin, vooral voor de 4 mensen van 
Slagharen die de trein gemist hadden! Gelukkig waren alle misdienaars 
van onze parochie uiteindelijk toch nog op tijd bij het Bonifatiushuis om 
zich om te kleden, we hadden al een half uur speling ingebouwd en dat 
kwam nu voor Slagharen goed uit! Om half 11 begon de plechtige 
eucharistieviering in de Catharina kathedraal, de 130 misdienaars en 
acolieten die deelnamen aan deze dag, liepen er in processie naar toe. 
Wat een prachtig gezicht! Tijdens de viering mochten Dana en Anouk 
enkele voorbeden uitspreken, dat deden ze heel erg goed, ben trots op 
jullie! Na de mooie viering, liepen we ook weer in processie terug naar 
het Bonifatiushuis, daar probeerden we tussen alle tassen en kleding 
onze eigen spullen weer terug te vinden. Toen de kids weer omgekleed 
waren, konden we lunchen en aan het middagprogramma beginnen. 
Dat middagprogramma bestond uit een speurtocht door Utrecht met 
allerlei opdrachten onderweg, variërend van vragen over de paus (hij 
stond levensgroot aan de Pauswal), tot puzzels oplossen, tot zaklopen. 
In dat laatste waren vooral de twee acolieten van Dedemsvaart 
steengoed! Rond half 4 zat de speurtocht erop en stond er tot onze 
verrassing een snackkar op de parkeerplaats bij het bisschopshuis. 
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“Jullie mogen net zoveel patat en snacks ophalen als je lust” werd er 
tegen de misdienaars gezegd, nou, dat lieten de jongelui zich geen 
twee keer zeggen natuurlijk! Zelfs mijn mededeling “jongens, we gaan 
vanavond ook nog eten bij de vader van Dana in de snackbar” zorgde 
er niet voor dat er weinig gegeten werd, de patat, frikandellen, en 
kaassoufflés vonden gretig aftrek! Na dit smulfestijn begaven we ons 
naar de tuin van bisschop Eijk, helaas was de bisschop zelf een dagje 
naar Kevelaer. Maar mgr. Woorts kon prima de honneurs waarnemen, 
hij bedankte alle deelnemers en deelde de prijzen van de speurtocht uit. 
Onze parochie had helaas geen prijs gewonnen, wèl kregen alle 
misdienaars, acolieten èn begeleiders een rozenkrans met houten 
kralen. Een leuk cadeautje, zeker voor de kinderen die nog nooit een 
rozenkrans hadden gezien, laat staan gebeden. Er werd natuurlijk bij 
verteld wat ze ermee konden doen……. Rond half 6 ving onze terugreis 
aan, nu wel gezellig samen met Slagharen en De Belte. Met als klap op 
de vuurpijl een heerlijke maaltijd bij snackbar “De Oude Bosch”, 
gesponsord door Robert Hulsegge, de vader van Dana. De snackbar 
bleef zelfs een half uur langer open voor ons, hoe luxe wil je het 
hebben! Ik wil Robert via deze weg dan ook nogmaals bedanken, 
evenals de misdienaars van Hardenberg, Slagharen en De Belte. Jullie 
hebben er samen een onvergetelijke dag van gemaakt! Dankjewel 
allemaal, en hopelijk wordt het volgend jaar weer zo’n groot succes!  
 
Veronique Reimer, coördinator misdienaars 
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10-DAAGSE INSPIRATIEREIS: 
 

In de voetsporen van Paulus naar Griekenland. Onlangs hebt u in 
het parochieblad kunnen lezen over onze voorgenomen reis naar 
Griekenland. Inmiddels zijn onze plannen concreter. We zullen eind 
okt. 2019 in de voetsporen van de apostel Paulus een reis door 
Griekenland maken.  
Wij bieden u een compleet verzorgde reis aan!  
De apostel Paulus heeft een grote rol gespeeld in de verspreiding 
van het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee. In 
Griekenland zijn de voetsporen van de ‘rondreizende apostel van 
de heidenen’ nog steeds zichtbaar. Deze voetsporen vormen de 
leidraad voor onze reis naar Griekenland.  
We vliegen op Thessaloniki/Kavala en trekken met een luxe 
touringcar van noord naar zuid Griekenland onder begeleiding van 
een Nederlandssprekende gids. Op deze manier zullen we veel 
van Griekenland kunnen zien en horen. Een kleine greep uit het 
programma: Kavala (de stad waar Paulus voet aan wal zette). De 
oude archeologische stad Filippi. Het stadje Veria (prachtige 
schuilkerkjes). De magische kloosters op de Meteoratoppen (met 
Iconenatelier). Delphi (klooster Osios Loukas). In Athene bezoeken 
we o.a. het Acropolis. Ook maken we een ‘dag cruise’ naar de 
schitterende eilandjes Hydra, Poros en Egina. De terugreis naar 
Nederland van vliegveld Athene.  
 
Informatieavond: 23 januari 2019 om 19.30 uur in het parochiehuis 
Lemelerveld.  
Vanuit het pastorale team zal Pastor Butti met ons meegaan. In het 
voorjaar zal hij ook een aantal thema-avonden rond de apostel 
Paulus verzorgen. 
 
 Reissom: (minimaal deelname 20 pers.) 1.949,00 euro op basis 
van een 2 pers. Kamer. Toeslag 1 pers. Kamer 270,00 euro. 
(Onder voorbehoud van een kleine prijswijziging). Bij de reissom is 



Kerkblad St. Stephanus, kerst 2018 

- 38 - 

inbegrepen: - Transfer van en naar vliegveld Düsseldorf. - 
Retourvlucht incl. alle toeslagen. - Transfer in Griekenland per luxe 
touringcar. - Cruise Hydra, Poros en Egina incl. lunch. - Tien dagen 
verblijf in een driesterrenhotel op basis van volpension. - Lokale 
Nederlandstalige gids van dag 1 t/m 8. (Tijdens de cruise en de 
laatste dag is dit niet nodig). - Entreegelden. - Calamiteitenfonds. - 
Reis- en toeristenbelasting. Niet bij de prijs inbegrepen: - Fooien – 
consumpties – evt. gebruik van openbaar vervoer in Athene. – 
bijdrage basilieken en kerken tijdens de vieringen – evt. 
brandstoftoeslag – evt. entreegelden buiten het gestelde 
programma. 
 
 Wilt u meer informatie of zich alvast aanmelden voor deze reis 
neem dan contact op met: jannyhorstmanwink@gmail.com tel. nr. 
0529-460225 liesakkermans@t-mobilethuis.nl tel. nr. 0572-372003  
 
Ga jij met de Emmanuelparochie mee en laat jij je inspireren?  
 
Lies Akkermans en Janny Horstman 
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OP BEDEVAART NAAR LOURDES 
 
Op bedevaart naar Lourdes met de Emmanuelparochie  21 t/m 26 
september 2019   
 
Lourdes is een plek van ontmoetingen. 
 
Door letterlijk afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, te 
bidden en stil te worden kom je wellicht dichter bij jezelf. Je komt tot 
nieuwe inzichten en doet kracht op om het leven te leven en moeilijke 
beslissingen te nemen. Lourdes is de plek voor vele ontmoetingen. 
Natuurlijk met de eigen groepsgenoten. Maar ook door het ontmoeten 
van andere pelgrims die je raken, verwonderen, ontroeren of aan het 
lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere momenten. 
Maar bovenal is Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria.  
Maria brengt in Lourdes de hemel dichterbij. 
 
Vanuit de Emmanuelparochie willen wij u de mogelijkheid bieden om in 
september 2019 naar Lourdes te gaan. Lourdes is een plaats waar het 
altijd aangenaam is om te verblijven maar september is extra fijn door 
de aangename nazomerse temperatuur.  
 
Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:  
Lies Akkermans:  0572 372003, email: liesakkermans@t-mobilethuis.nl 
Gerard Froeling:  0523 613127, email:  gerardfroeling@ziggo.nl 
Janny Horstman: 0529 460225, email: jannyhorstmanwink@gmail.com 
 
U kunt ook contact opnemen met: 
Gerard Hollak 0529-433331 
Hermien Schoorlemmer 0529-401946 
Ciska Kerks 0529-450438 
Ton van den Berg 0572-393043 
Catarien Smit 0572-390914 
 
Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims 
die zich hebben aangemeld. 

 
Wij hopen u een onvergetelijke pelgrimsreis aan te bieden! 
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INLOOPMIDDAG 
 
Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op  
Zondag 13 januari 2019 van 14.00 – 16.00 uur 
in de parochiezaal in Slagharen. 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u  
kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen,  
of gewoon gezellig praten met elkaar. 
 
Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee 
want we vinden het fijn als u met velen komt. 
Laat ons even weten als u geen vervoer heeft,  
daar zorgen wij dan voor. 
 
Met vriendelijke groet en graag tot dan, 
Annie Bosch, tel. 0523- 68 17 62  
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FILMAVOND 
 
Op 27 januari 2019 gaat de locatieraad voor de 5

e
 keer een 

filmavond organiseren in onze kerk. U bent allen uitgenodigd voor 
deze gezellige avond, waarop een kopje koffie en/of thee uiteraard 
niet zal ontbreken.  
 
De film die wij op 27 januari laten zien, heet “des Hommes et des 
dieux”. 
 
Korte inhoud: Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse 
bergen tijdens de jaren ’90. Acht Franse monniken leven er in 
harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij 
hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun 
medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam 
maar zeker de bovenhand in de regio. Wanneer een aantal 
buitenlandse werknemers door een Islamitisch fundamentalistische 
groep wordt vermoord, biedt het leger hen bescherming aan, wat 
ze weigeren. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, 
groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Als ze 
besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren 
de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren 
naar Frankrijk.  
 
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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KERSTGEDICHT 
 

Kerstmis 2018 
 
Het begint al een beetje op Kerstmis te lijken 
Een engels kerstlied mij zo vertrouwd 
Het kerstgevoel moet nog blijken 
De kersttijd waar men zo van houdt 
 
De boom weer opgetogen 
Het feest van vrede en licht 
Gezelligheid scheppen naar vermogen 
Voor mij de vraag hoe wordt mijn kerstgedicht 
 
Ieder jaar die hoop op vrede 
T verlangen naar verdraagzaamheid 
Een kind ons geboren 
Maar de wereld lijdt 
 
De opwarming van de aarde 
We doen er allemaal aan mee 
Een andere mening hebben heeft vaak geen waarde 
De mensheid lijdt aan ontevree 
 
Jezus zelf leerde ons anders te denken 
Om hulp te bieden aan elkaar 
Aandacht aan je naaste schenken 
Dan is Kerstmis werkelijk daar 
 
Zalig Kerstmis 
 
Emmy van Dijk 
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ZALIG KERSTMIS 

 

EN EEN 

 

GEZEGEND 2019 

 

 
 

Wij willen tevens alle vrijwilligers van onze 
geloofsgemeenschap  

hartelijk danken  
voor al het goede dat zij het afgelopen jaar hebben gedaan.  
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Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één 
van de bestuursleden


