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        Jaargang 48 

nr. 02 

 
VAN DE REDACTIE 
 

 
Hierbij ontvangt u het boekje rondom Pasen. 
In dit boekje is o.a. een overzicht vermeld, waarop te zien is in 
welke kerk een dienst wordt gehouden rondom ‘de Goede Week’. 
We noemen hierbij alvast dat op Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag er alleen een dienst gehouden wordt in 
Dedemsvaart. 
 
Verder kunt u verschillende pastoralia ’s lezen en de verslagen van 
de bestuursvergaderingen van de afgelopen keren. 
 
Op 23 juni a.s. vindt de Eerste Heilige Communie in onze kerk 
plaats. De namen van de communicantjes leest u elders in dit 
boekje. 
 
Ook is er een oproep om Tiny en Herman Rusken te helpen met het 
schoonhouden van de kerk. 
 
Natuurlijk vindt u nog veel meer artikelen in dit boekje. 
We hopen, dat u ook dit keer weer met veel plezier het kerkblad 
leest.  

 
We wensen u fijne Paasdagen. 
 
Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende 
kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    maandag 17 juni 2019 
 
bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail : redactiestephanus@gmail.com 
 

Bij voorbaat dank! 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 
Pastoraal team: 
A. Monninkhof, pastoor  tel. 06 – 22 78 51 61  
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 – 22 23 98 28 
pastorbutti@gmail.com 
 
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 
 
Secr./contactpers.: 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 – 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 (voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.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 
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. 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 
Mw. M. Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32 
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AGENDA  
 

 
 
 
 
Zo. 07-04 / 11.00 uur 5e zondag 40-dagen  
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 14-04 / 11.00 uur Palmzondag 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Di. 16-04 / 19.00 uur Viering van Verzoening 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Dedemsvaart 
 
Do. 18-04 / 19.00 uur Witte Donderdag 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Dedemsvaart 
 
Vr. 19-04 / 15.00 uur Goede Vrijdag 
  Kruiswegstatie 
  werkgroep Hardenberg 
 
Vr. 19-04 / 19.00 uur Goede Vrijdag 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Dedemsvaart 
 
Za. 20-04 / 21.30 uur Paaszaterdag 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Dedemsvaart 
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Zo. 21-04 / 11.00 uur Eerste Paasdag 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Poco à Poco 
  na afloop koffie drinken 
 
Ma. 22-04 / 10.00 uur Tweede Paasdag 
  pastoresteam 
  Emmanuelviering in Vilsteren 
 
Zo. 28-04 / 11.00 uur 2e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 05-05 / 11.00 uur 3e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  presentatie EHC 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  Bevrijdingsdag 
 
Zo. 12-05 / 11.00 uur Roepingenzondag 
  Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  Moederdag 
  collecte: Roepingen 
 
Zo. 19-05 / 11.00 uur 5e Zondag van Pasen 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 26-05 / 11.00 uur 6e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
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Do. 30-05 / 07.00 uur Hemelvaart 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  gezamenlijke viering De Belte 
 
Zo. 02-06 / 11.00 uur 7e Zondag van Pasen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 09-06 / 11.00 uur Pinksteren 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  collecte: Ned. Missionaris 
 
Ma. 10-06 / 10.00 uur Tweede Pinksterdag 
  Emmanuelviering in Slagharen 
 
Zo. 16-06 / 11.00 uur H. Drie-eenheid 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Poco à Poco 
  Vaderdag 
 
Zo. 23-06 / 10.00 uur Sacramentsdag (+ processie) 
  voorganger: pastor A. Monninkhof 
  gezamenlijke viering in de Belte 
 
Zo. 23-06 / 11.00 uur Eerste Heilige Communie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. nog niet bekend 
 
Zo. 30-06 / 11.00 uur Petrus en Paulus 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 07-04 / 11.00 uur Jeffrey Scholten / Michiel Scholten 
Zo. 14-04 / 11.00 uur Dana Hulsegge / Iris Broersen 
Zo. 21-04 / 11.00 uur Anouk G. Beverborg / Jeffrey Scholten 
Zo. 28-04 / 11.00 uur Dana Hulsegge / Michiel Scholten 
Zo. 05-05 / 11.00 uur Iris Broersen / Anouk G. Beverborg 
Zo. 12-05 / 11.00 uur geen 
Zo. 19-05 / 11.00 uur geen 
Zo. 26-05 / 11.00 uur Jeffrey Scholten / Michiel Scholten 
Zo. 02-06 / 11.00 uur Dana Hulsegge / Iris Broersen 
Zo. 09-06 / 11.00 uur Anouk G. Beverborg / Jeffrey Scholten 
Zo. 16-06 / 11.00 uur geen 
Zo. 23-06 / 11.00 uur Michiel Scholten / Iris Broersen 
Zo. 30-06 / 11.00 uur geen 
 
 
 
Lectoren 
Zo. 07-04 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 14-04 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 21-04 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 28-04 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 05-05 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 12-05 / 11.00 uur geen 
Zo. 19-05 / 11.00 uur geen 
Zo. 26-05 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 02-06 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 09-06 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 16-06 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 23-06 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 30-06 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
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Kosters 
Zo. 07-04 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 14-04 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 21-04 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 28-04 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 05-05 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 12-05 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 19-05 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 26-05 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 02-06 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 09-06 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 16-06 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 23-06 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 30-06 / 11.00 uur mw. W. Stel 
 
 
 

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE 
De vieringen van ons parochieverband staan op de website 
(https://www.emmanuelparochie.nl) en hangen in de kerk. 
 
 
 
 

KRUISWEGSTATIE 
 
Op Goede Vrijdag, 19 april, 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! 
  

https://www.emmanuelparochie.nl/
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VIERINGEN ROND DE GOEDE WEEK 
 
Palmzondag: zondag 14 april 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 uitgedeeld.  
 
Viering van verzoening: dinsdag 16 april is er om 19.00 uur 
een gezamenlijke viering van verzoening in Dedemsvaart. 
 

Witte Donderdag: donderdag 18 april is er om 19.00 uur een 
gezamenlijke viering van Witte Donderdag Dedemsvaart. 
 
Goede Vrijdag: vrijdag 19 april 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. 
 
Goede Vrijdag: vrijdag 19 april is er om 19.00 uur een 
gezamenlijke viering van Goede Vrijdag Dedemsvaart. 
 

 

Stille Zaterdag: zaterdag 20 april is om 21.30 uur een 
gezamenlijke Paaswake in Dedemsvaart. 
 

Pasen: zondag 21 april is om 11.00 uur in onze kerk de viering 
van Pasen, waarin pastor Butti 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 22 april is er om 10.00 uur een 
Emmanuel viering in Vilsteren. 
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PASTORALIA        
 
 
Winter 
 
Nadat de kerstdagen en de jaarwisseling weer 
voorbij zijn, wordt het pas echt winter. De dagen lengen 
weliswaar een klein beetje maar de akkers en de bomen zijn 
nog heel erg kaal en leeg. Het kan vriezen, het kan dooien. 
Voor mij zijn de eerste maanden van het jaar de meest 
onaangename. Zij, die (als het vriest) van schaatsen houden of 
van het vieren van Carnaval, kunnen, zich nog een beetje 
vermaken. Al die anderen moeten het doen, met wat ze zelf 
verzinnen om die lege tijd door te komen. Zeker in dit jaar 2019 
waarin het mooie Paasfeest pas op 21 april wordt gevierd. 
In de dagen voor kerst werden we in de media steeds 
indringender gewezen op het feit dat steeds meer mensen zich 
ook in onze omgeving eenzaam voelen en eenzaam zijn. Vaak 
zijn dat oudere mensen van wie de mobiliteit steeds beperkter 
is geworden. De lichamelijke ouderdom zorgt ervoor dat 
bewegen en het zich op weg begeven steeds moeizamer wordt. 
Soms ontbreekt de energie om nog iets op eigen houtje te 
ondernemen. Maar ook door het verlies van mensen die ze 
goed gekend hebben of liefgehad wordt de wereld steeds leger 
en kaler en killer. Vaak hoor ik mensen vertellen over hun 
ervaringen van leegte en verlatenheid: “Wie is er eigenlijk nog 
geïnteresseerd in de mening van iemand waarvan men denkt 
dat die niet meer van deze tijd is?” Kinderen wonen verder weg 
en komen niet al te vaak op bezoek. “Van degenen die ik van 
vroeger ken, zijn de meesten al gaan hemelen.” “Mijn 
herinneringen kan ik met bijna niemand meer delen.” 
Gelukkig wordt de eenzaamheid onder de mensen steeds 
serieuzer genomen. Want het is werkelijk een groot 
maatschappelijk probleem geworden. In onze hectische tijd 
waarin voor jonge mensen heel veel, zeer veel moet in steeds 
minder tijd, is er steeds minder ruimte en/of tijd voor een ander. 
Alles moet renderen. Alles moet nut hebben en alles moet liefst 
direct resultaat opleveren. 
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Stilstaan bij jezelf is al moeilijk genoeg. Laat staan stil staan bij 
de ander. En wat is het rendement voor mij als ik tijd spendeer 
aan iemand die zich eenzaam voelt?? 
Ons geloven in Jezus wijst ons telkens weer op de 
verantwoordelijkheid die we hebben voor onszelf én voor de 
ander. Wie alleen zichzelf dient, dient slechts de helft. Natuurlijk 
heeft elk mens in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid 
over wat je doet en laat. Ook eenzame mensen hebben de 
uitdaging zelf actief te blijven ook in hun aandacht naar 
anderen. Maar als alleen de medewerker van de supermarkt de 
enige gesprekspartner is geworden, dan hoop ik toch maar dat 
er mensen zijn die de moeite nemen om zo’n iemand te zien en 
te willen ontmoeten. Gelukkig zijn er in onze 
geloofsgemeenschappen heel wat vrijwilligers die vanuit 
bezoekgroepen of als wijkcontactpersoon qualitate qua hun 
best doen om aandacht te hebben voor de bijna verborgene 
medemens. Maar ook u en ik worden uitgedaagd om in die kilte 
en leegte een beetje warmte en nabijheid te brengen. Stuur 
eens een kaartje; bel iemand eens op en vraag hoe het gaat; 
verras iemand met jezelf. Een groter geschenk dan dat kun je 
niet geven.  
 
 
G. Noordink, pastor 
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PASTORALIA        
 
  

Stilstaan bij het Kruis van Jezus.. 
 

Eens per jaar worden de kinderen van de basisschool 
uitgenodigd voor een rondleiding in de kerk. Samen met de 
kosters laat ik ze van alles zien: de doopvont, het priesterkoor, 
de sacristie, de biechtstoel enz.  
Voor de meeste kinderen is het kerkgebouw een vreemde plek.  
De ‘kleintjes’ valt het op dat, wanneer je je stem laat horen, dit 
meteen heel hard klinkt.  
De ‘iets groteren’ worden stil wanneer zij allemaal een kaarsje-
met-intentie bij Maria op mogen steken om daarna samen te 
bidden. 
Ik zie telkens dat het kerkgebouw veel indruk maakt op hen: de 
architectuur, de hoge gewelven, de glas in lood ramen, de 
akoestiek enz. Op deze manier hoop ik dat die kinderen iets 
proeven van wat ons overstijgt.  
Met groep zes had ik deze keer speciaal aandacht voor de 
Kruisweg. Bij elke statie hebben we stilgestaan, en zo het 
verhaal van het lijden en sterven van Christus opnieuw verteld 
en beleefd.  
Aan het eind vroeg ik: ‘is er iets dat je nu weet, wat je hiervoor 
nog niet wist?’  
Eén kind sprak spontaan: ‘ik dacht altijd dat Jezus met touwen 
vast was gemaakt aan het kruis, en dat hij wel een steuntje 
voor zijn voeten had, maar nu weet ik dat hij vastgespijkerd was 
aan dat kruis .. wat zal dat zeer hebben gedaan’.  En hardop 
denkend ging hij verder: ‘Jezus is dus niet van de honger 
omgekomen, maar door die spijkers is hij doodgegaan.  
Jezus is dus vermoord.’ Tja, dat kon ik niet ontkennen..  
Een ander was onder de indruk van de afmeting van het kruis 
dat Jezus moest dragen: te groot en te zwaar voor een mens; 
geen wonder dat je tot drie keer valt.  
En de doek van Veronica met daarin het gelaat van Jezus: 
daaruit kon je opmaken, dat Jezus toch wel heel bijzonder was.. 
want bij een gewoon mens gebeurt dat niet.  
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Blijkbaar gaven de staties een beeld van het verhaal dat zij op 
die manier nog niet hadden gezien. Een verhaal dat tot dan toe 
nogal ‘statisch’ bleek te zijn, werd met behulp van de 
afbeeldingen, de staties, een belevenis voor hen; een verhaal 
dat ging leven. Ze zágen het letterlijk voor zich, zagen het 
gebeuren.. Maar, zo zagen zij, het was bepaald geen ‘eind 
goed al goed’ verhaal. 
Ik vertelde dat je zo af en toe wel eens een vijftiende statie zag: 
die van de verrijzenis van Jezus. En ik vertelde dat je de 
boodschap als volgt zou kunnen verstaan: het gaat niet om 
lijden en dood. Neen, het gaat om de opstanding.  
Ook daar in die kerk heb ik weer ervaren hoe moeilijk het is om 
woorden te geven aan dat christelijke mysterie; de kanteling 
van dood naar leven.  
E. Borgman zegt het als volgt: met het herdenken van het lijden 
van Jezus herdenken we het lijden van de wereld.  
Alle aspecten in het lijden van Jezus zijn te verbinden met het 
lijden in onze wereld, die ook Gods wereld is.  
Nog steeds worden er mensen gemarteld en vernederd, nog 
steeds worden er mensen veroordeeld. Nog steeds worden er 
mensen beroofd, nog steeds worden er mensen gedood. Nog 
steeds zijn er mensen die hun handen in onschuld wassen.. 
In deze tijd willen we komen tot versobering en verstilling. Stil 
worden om het lijden en sterven van Christus te gedenken. Stil 
worden om het lijden in onze wereld te zien. Verstommen bij 
het onrecht en leed dat er overal om ons heen is. Om te 
erkennen dat lijden nooit een doel op zich mag zijn.  
Stil worden om zover te komen, dat we durven hopen en 
geloven in de opstanding tot het ware leven, niet alleen van 
Jezus, maar van alles en allen.  
 
Ik hoop dat dit een opmaat mag zijn tot het Paasfeest: het 
lijden, sterven én de opstanding.  
De kinderen van groep zes wisten het eenvoudiger te zeggen: 
‘Jezus is opgestaan uit het graf en leeft nu bij God. Echt waar!’  
 
 
Marga klein Overmeen 
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PASTORALIA        
 
 
U zij de glorie 
 
Nu ik dit schrijf, zijn we nog maar aan het begin van de 
Veertigdagentijd. We hebben dus nog een hele weg te gaan. 
Maar toch kijk ik al weer uit naar de Paaswake. Naar mijn 
gevoel is dit de mooiste viering van het jaar. “Wij komen 
tezamen” met Kerst mag er ook wezen. Maar onze 
samenkomst in de wake, waarmee Pasen wordt ingeluid, stijgt 
in mijn beleving boven alles uit.  
Dit gevoel heeft ook te maken met het lied, waarmee we deze 
feestelijke viering doorgaans afsluiten: “U zij de glorie”. Dit lied 
samen te zingen met alle aanwezigen, doet veel met mij. Het is 
een warm gevoel, een beleving van ‘wij samen’ rondom de kern 
van ons geloof: lijden, sterven en verrijzenis. Wanneer we als 
geloofsgemeenschap dit lied als uit één mond zingen, roept dit 
bij mij een emotie op van eenheid en verbondenheid. In het 
Paastriduüm zijn we verenigd rondom Zijn Kruis: alle ellende en 
narigheid, die in een mensenleven kunnen passeren, gaan ons 
– juist dan – door merg en been. Maar dat is niet het laatste: 
deze wereld is weliswaar keihard, maar toch heeft de dood niet 
het laatste woord. Als christenen geloven wij in de opstanding, 
in het nieuwe leven. Als het moment aanbreekt, waarop ik dit 
geloof met velen mag uitzingen, dan gaat er ieder jaar weer een 
huiver door mij heen: het is toch ‘adembenemend’, als je 
midden in de nacht, maar klaar wakker, het Licht van Pasen 
mag uitdragen, naar buiten toe, naar deze wereld: als vlam van 
hoop, als licht van een nieuw begin. 
Geen wonder ook, dat tijdens vieringen van ons Koningshuis, 
vaak wordt gekozen voor de originele, Franstalige versie van dit 
lied: “A Toi la Gloire”. Dit klinkt zo feestelijk, zo prachtig. Het is 
als met het bekende “Stille nacht, heilige nacht”: je hoeft alleen 
de melodie maar te horen om een heel warm gevoel bij je te 
laten binnenkomen. Hierbij gaat het me nog niet eens om de 
woorden, die we zingen. 
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Ook hierover is nagedacht, deze zijn heel mooi, maar dat 
gevoel, dat zich van je meester maakt, als je samen met 
zovelen dit lied (“U zij de glorie”) mag zingen: dit valt met geen 
pen te beschrijven. Geweldig ! 
Dit brengt mij nog bij een andere dimensie van dit prachtige 
Paaslied. De tekst, maar vooral ook de muziek, heeft iets 
‘verhevens’. Het tilt ons uit boven onze alledaagse ervaring. Het 
valt niet mee om ons Paasgeloof te beredeneren. Want hoe kan 
het nou, dat Iemand, die is gestorven, weer levend is geworden 
? We zouden het graag willen voor onze dierbaren, die we zo 
node missen. En ook bij onszelf merken we, hoezeer we 
hechten aan ons eigen leven. Konden we maar drie tenten 
bouwen, en voor altijd daar boven op die berg blijven, waar het 
goed toeven is. In dit verband herkennen we ons in de 
weerstand, die ook Thomas voelde: ‘eerst zien, en dan 
geloven’. Toch koesteren wij allen de hoop, dat er ‘meer’ is. 
Diep in ons hart zien we uit naar ‘iets’, dat onze zintuigelijk 
waarneembare werkelijkheid, overstijgt. Volgens mij ligt dit 
gevoel ook besloten in het lied “U zij de glorie”. Wat een 
geweldige ervaring zou het zijn, als ook wij zouden mogen 
‘verrijzen’; als de Opgestane Heer ook ons, die zo hopeloos 
verdeeld zijn, weer in zijn armen zou samen brengen; als ook 
wij niets meer te vrezen zouden hebben, in leven en in dood! 
We zijn verstijfd van angst, maar toch zouden we zo graag door 
die muren heenbreken, waarin wij onszelf gevangen houden. 
We verlangen ernaar, we hopen erop! Dit verlangen, groter dan 
ons hart, groter dan onszelf, zingen wij uit, als wij het vuur van 
de Paaskaars hebben ontstoken, het nieuwe water is gewijd, en 
we met elkaar het feest van de verrijzenis hebben gevierd: de 
eucharistie. Het lied van dank, het gezang van vreugde, het 
slotakkoord van de Paaswake: voor ons is het de apotheose 
van lijden, sterven en verrijzenis, die ook ons doet opstaan! U 
zij de glorie, opgestane Heer ! 
 
                                Pastoor André Monninkhof 
 
Inspiratie voor dit artikel putte ik uit het artikel van Martin 
Hoondert: “Muziek doet er toe”, in: Gregoriusblad, nr. 1, 2019, 
pp. 6-11. 
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PASTORALIA        
 
  
Nashville 
 
De hoofdstad van de Countrymuziek en sinds 2017 bekend 
vanwege een verklaring over het christelijk geloof, huwelijk en 
seksualiteit. De ondertekenaars uit behoudende Protestante- en 
Evangelicale kringen wilden gezamenlijk een eenduidig 
conservatief geluid laten horen rond thema’s als 
homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. 
Daarbij wilden zij de Bijbelse ´normen en waarden´ over 
seksualiteit en huwelijkstrouw centraal stellen. Deze 
Amerikaanse Nashvilleverklaring werd in december 2018 in een 
Nederlandse vertaling voorgelegd aan een selecte groep 
Nederlandse predikanten en - na ondertekening - in januari 
2019 openbaar gemaakt. Inhoudelijke kern van de verklaring: 
het huwelijk is door God ingesteld als een levenslange 
verbondsrelatie tussen één man en één vrouw. Seks voor of 
buiten het huwelijk, homoseksuele relaties en transgenderisme 
moeten worden afgewezen. Daarnaast is het in strijd met de 
bedoelingen van God als mensen ´zichzelf bewust willen zien 
en positioneren als personen met een homoseksuele of 
transgenderidentiteit´. Deze stellingname wijkt af van het 
standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk die homoseksuele 
daden afwijst en van homoseksueel geaarde mensen vraagt 
om in onthouding te leven. De homoseksuele geaardheid wordt 
dan als gegeven wel aanvaard, maar de homoseksuele daden 
niet.  
Nu kan men erover twisten of er bij de Nashvilleverklaring 
terecht een beroep wordt gedaan op Bijbelteksten. Volgens 
David F. Greenberg [The Construction of Homosexuality, 
Chicago 1988] zijn homoseksuele daden van alle tijden, maar 
komen homoseksuelen, c.q. mensen met een homoseksuele 
geaardheid in de Bijbel in het geheel niet voor. ´Seksuele 
geaardheid´ is een relatief modern concept: pas in de 18

e
-19

e
 

eeuw begonnen mensen in zichzelf een exclusieve neiging tot 
seksualiteit met het eigen geslacht te onderkennen. 
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Een afwijzing van homoseksueel geaarde mensen komt in de 
Bijbel dan ook niet voor. Een kritiek op homoseksuele 
geaardheid zoals in de Nashvilleverklaring heeft in de visie van 
Greenberg dan ook geen Bijbelse grond.  
De Bijbel heeft wel kritiek op homoseksuele daden. 
Oudtestamentische teksten als Genesis 18 & 19 en Leviticus 
18,22 & 20,13 worden vaak aangehaald. In het Nieuwe 
Testament vinden we Romeinen 1,26-27.32 waar ´ontucht van 
mannen met mannen´ wordt benoemd als een heidense 
dwaasheid, de dood waardig. Paulus spreekt over ´onterende 
verlangens´ en ´tegennatuurlijke omgang´ van mannen die van 
God zijn afgedwaald. Daarbij worden de homoseksuele daden 
voorgesteld als een ontaarding van de natuurlijke seksualiteit 
door ´goddelozen en zondaars´, die ´alles wat heilig is 
verachten en ontwijden´ (I Timoteüs 1,9-10). Dit laatste wordt 
ook zichtbaar in de context van prostitutie, zoals in de 
tempelprostitutie bij heidense heiligdommen. Steeds is er 
sprake van een ontaarding van de seksualiteit en die 
ontaarding betreft zowel prostitués als klanten. Er zijn teksten 
die handelen over homoseksuele prostitutie: Deuteronomium 
23,18; I Koningen 15,11-12; I Korinthiërs 6,9-10.  
Van ontaarding is er sprake wanneer men ´van God losraakt´, 
c.q. wanneer seksualiteit niet (meer) door liefde geheiligd wordt. 
Homoseksuele daden worden door Paulus steeds voorgesteld 
als seksuele handelingen die onwaardig zijn door het ontbreken 
van heiligende liefde. Als de liefde ontbreekt, regeert de lust! 
Paulus beschouwt homoseksuele daden nergens als 
uitdrukking van liefde, maar enkel als ontaarding van de 
natuurlijke seksuele omgang. Homoseksuele daden hebben 
voor hem overigens niet het alléénrecht op ontaarding, want 
alle seksuele daden die alleen maar draaien om lust zijn 
volgens Paulus ontaard, want van God los.  
Ik zou mij kunnen voorstellen dat Paulus vandaag de dag méér 
moeite zou hebben met de exploitatie en commercialisering van 
de seksualiteit en met de verwording van het menselijk lichaam 
tot lustobject en koopwaar, dan met de liefdevolle intimiteit van 
twee homoseksueel geaarde mensen.  
 
Joop Butti 
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 17-12-2018 
 
Aanwezig ; Joop Butti, José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert 
Reimer en Ad v.d. Wurff.   
Als gast aanwezig Michel Niemarkt. 
M.k.a. José Broersen 
          
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom, met name Michel. 
Het openingsgebed wordt verzorgd door pastor Butti. 
 
2. Verslag vergadering 26-11-2018. 
Verslag akkoord. 
Actiepunten laten staan: 25-06-03, 25-06-04, 25-06-06, 26-11-
02 en 26-11-03. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Zie de postlijst.  
  
4. Pastoresoverleg. 
Er breekt een drukke tijd aan voor de pastores. De meesten 
gaan 5 vieringen verzorgen met de Kerst. Veel kracht en 
inspiratie gewenst, ook van de zijde van de Hardenbergse 
locatieraad. 
Overigens gaat het goed en zijn er geen bijzonderheden. 
 
5. Diaconaal assistent. 
Michel volgt de opleiding tot diaconaal assistent. Als onderdeel 
van de opleiding heeft hij een werkstuk gemaakt. De titel van 
dat interessante, goed verzorgde geschrift is “Vanuit ons geloof 
met liefdevolle aandacht omzien naar elkaar”.  
Zeker ook in deze tijd van toenemende individualisering zeer 
toepasselijk. 
Het blijkt, dat mensen die ziek zijn of anderzijds hulp nodig 
hebben daar doorgaans niet zelf om vragen. De 
wijkcontactpersonen en zeker ook de mensen van de 
bezoekgroep hebben een belangrijke taak bij het signaleren 
van relevante behoeften in dezen. 
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Het blijkt, dat men hierbij niet zozeer uit ziet naar het contact 
met de gehele geloofsgemeenschap, doch vooral naar 
belangstelling van voor de zieke e.d. specifiek bekende 
mensen. Wijkcontactpersonen en bezoekgroepleden kunnen 
daarbij vooral als intermediair dienst doen. 
Dit is een van de vele opvallende punten uit het rapport, 
waarvan u in het eerstvolgende kerkblad een samenvatting kunt 
aantreffen.  
 
6. Raad. 
- Voorzitter. 
 - De punten die 15 oktober bij het overleg met de 
parochianen zijn ingebracht worden in  onze vergadering van 
maart 2019 besproken. 
 - Het najaarsoverleg ging vooral over de financiën en de 
bevindingen van de pastoor bij zijn eerste kennismaking met de 
diverse locaties binnen de parochie. 
 Later komt er nog een inhoudelijk verslag van deze 
bijeenkomst. 
 
- Secretaris. 
 - Als vergaderdata 2019 voor de raad van onze locatie zijn 
hierbij vastgesteld:  11 februari, 11 maart (agenda verslag 
bijeenkomst 10 oktober 2018), 8 april, 17 juni, 26 augustus, 14 
oktober en 9 december. 
 - De orthodoxe christenen  uit Eritrea. 
Zaterdag 22 december om 09.30 uur is de 2de viering die zij in 
onze kerkzaal zullen houden.  Dit keer onder leiding van een 
diaken. Het is moeilijk om orthodoxe priesters naar Hardenberg 
te laten komen vanuit Groningen en Zwolle. 
Ook zijn de kinderen van de orthodoxe christenen voor onze 
kinderkerstviering d.d. 24 december uitgenodigd. Op maandag 
7 januari a.s. vieren deze christenen uit Eritrea hun Kerst. 
Daarbij mogen zij gebruik maken van onze ruimte. We hopen 
op een grote belangstelling. De kerststal blijft tot dinsdag 8 
januari staan. 
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- Penningmeester. 
M.k.a. 
 
7. Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. 
 - Functie vacant. 
 - Wat natuurlijk gewoon door gaat is het opzetten van onze 
fraaie kerststal met toebehoren.De bouwers daarvan hartelijk 
dank. 
- Catechese. 
 - 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. Opgave en betaling bij initiator en reisleider Gert Reimer. 
- Diaconie. 
Functie vacant. 
- Gemeenschapsopbouw. 
 - De nieuwe website is sinds september in bedrijf. Er is 
gekozen voor een compacte inhoud met naast vaste gegevens 
ook mogelijkheden voor nieuws. 
Als mensen dit willen kunnen zij op de site nieuws aanmelden. 
Dit nieuws wordt dan op de homepagina geplaatst. Verdiep u 
zich er eens in. Het is de moeite waard. 
 - De periode tussen de verschijningsdata van het 
kerstnummer en het volgende kerkblad  begin april is erg lang. 
We zullen daarom bij de kerkbalans een bijlage doen. 
 - De kerststukjes en attenties zijn inmiddels weer 
rondgebracht t.b.v. zieken en ouderen die daarvoor in 
aanmerking komen. 
 
8. Overige punten/rondvraag. 
Geen nieuwe gezichtspunten. 
 
9.Volgende vergadering 11 februari 2019.  
Openingsgebed door Gert. 
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 11-02-2019 
 
Aanwezig: pastor Butti, José Terhorst, José Broersen, Piet v.d. 
Burg, Gert Reimer en Ad v.d.Wurff.  
 
1. José T. opent de vergadering. Gert doet het openingsgebed. 
 
2. Verslag vergadering 17-12-2018 akkoord. 
Actiepunten laten staan: 25-06-03, 25-06-04, 25-06-06, 26-11-
02 en 26-11-03. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 - Op 4 april gaan José T, Jan Bennis, Piet en Ad. naar de 
AVG (privacy wetgeving) bijeenkomst te Dedemsvaart. 
  - Herman Beukeveld heeft een plannetje met ijbehorende 
begroting gemaakt voor de vervaardiging van een rek om 
schoenen te plaatsen voor onze vrienden uit Eritrea. Als zij  een 
viering hebben doen zij uit eerbied de schoenen in de hal uit. 
Dat is in hun cultuur gebruikelijk. Plaatsing in een rek voorkomt 
chaos in onze kleine hal. Wij als bestuur hebben in overgrote 
meerderheid ingestemd met de realisering van dit plan. 
 
4. Pastoraal team. 
 - Het team werkt aan het beleidsplan en is daarmee 
onlangs een tweetal dagen doende geweest. De plannen 
vorderen gestaag, doch zijn nog niet geheel rond. 
 - Verder geen bijzonderheden.  
 
5. Raad. 
- Voorzitter José T.  
 - Dit jaar wordt er in onze eigen kerk sinds een aantal jaren 
weer een viering van de Eerste H. Communie gehouden. 
Daaraan zullen 5 of 6 jongeren deelnemen. De ouders worden 
duidelijk bij de voorbereiding op deze belangrijke gebeurtenis 
betrokken. 
 - Het door Herman Kok geschreven concept-boek wordt 
thans bewerkt en van foto's en bijlagen voorzien door José T. 
en Ad. 
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Ton Rijghard zal het daarna gereed maken voor de drukker. 
Het bedoelde boek van de auteur Herman Kok zal naar 
verwachting nog dit jaar  worden uitgegeven. 
 - Elk jaar kijken we met plezier naar onze fraaie kerststal. 
Helaas is de groep die zich jaarlijks belast met het opzetten en 
inrichten daarvan door het wegvallen van Tineke Kok kleiner 
geworden. Versterking van de groep is daardoor gewenst. 
Gezien de fysieke belasting van het werk (te voorschijn halen 
en weer opruimen) wordt daarbij vooral  uitgekeken naar een 
man. De groep zal dit zelf regelen. 
Daarnaast kan een creatief groepje ideeën ontwikkelen om te 
komen tot enige vernieuwing. Het hoeft niet altijd het zelfde te 
blijven. Een zo mogelijk iets andere opzet kan de  levendigheid 
ten goede komen. Wie heeft belangstelling? 
  
- Secretaris Ad. 
Er zijn mensen die geen fin. bijdragen aan onze gemeenschap 
geven doch wel het kerkblad willen ontvangen. De gevraagde 
bijdrage voor het kerkblad bedraagt € 15,= per jaar. Als dat toch 
te veel is kunnen de betreffende parochianen ook via de 
website het kerkblad bekijken. Als ook dat niet mogelijk is zou 
men het bestuur om vrijstelling kunnen verzoeken. 
We komen binnenkort op dit chapiter terug. Dit temeer omdat 
ook wijkcontactpersonen, die voor de uitvoering zorgen, het 
onbevredigend vinden als een aantal mensen zich er zo 
gemakkelijk van af maken.  
  
- Financieel beheerder José B. 
 - Het boeken van de nota's wordt centraal door de 
parochie gedaan. José B is van mening, dat haar taak op deze 
wijze wordt uitgehold. Naar haar mening is de besluitvorming 
omtrent deze materie door het parochiebestuur genomen 
zonder deugdelijk overleg met de fin. beheerders. 
 - De resultaten van de begroting 2018 en de opzet van de 
begroting 2019 komen binnenkort  in onze raad aan de orde. 
 - José B. en Piet concentreren zich ook op de actie 
Kerkbalans. José zal nog een herinneringsberichtje op onze 
website plaatsen. 
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6. Pastoraatsgroep  
- Liturgie. Functie profielbeheerder vacant. 
Geen bijzonderheden. 
  
- Catechese. Gert. 
 - De volgende filmavond wordt gehouden op 31 maart 
2019. Dan wordt de film “Des  hommes et des Dieu” gedraaid. 
Deze film vertoonde 27 januari startproblemen en is toen 
vervangen door de eveneens voortreffelijke film “Cry, the 
beloved country”. Beiden zijn  aanraders. 
 - Op 19 januari hebben we met 18 mensen van onze 
geloofsgemeenschap een bezoek  gebracht aan het 
Franciscanesseklooster te Denekamp voor een bezinningsdag. 
Het was  een zeer inspirerende dag met een rondleiding, 
gebed, nadenken en discussie. De persoonlijke verzorging met 
o.a. koffie met gebak en een voortreffelijk diner droeg ook bij 
aan het welslagen van deze dag. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
- Diaconie. Functie profielbeheerder vacant. 
Geen bijzonderheden. 
  
- Gemeenschapsopbouw. Piet. 
 - Op dit moment is het de vraag hoe moet worden 
omgegaan met ledenlijst van onze  geloofsgemeenschap i.v.m. 
de wet op de privacy. 4 April is er in Dedemsvaart een avond 
georganiseerd waarop de privacy specifiek op de agenda staat. 
Het bovenstaande kan dan ook aan de orde komen. 
 - De nieuwsbrief is weer uit. Wie heeft er nog iets voor de 
volgende brief? Niemand voelt zich er op dit moment toe 
geroepen om een bijdrage te leveren. 
  
7. Overige punten/rondvraag. 
 - De lijst met voorstellen voor de rubriek “Winterwerk” is 
uit. Er zitten beslist interessante punten tussen, die ook voor 
ons van belang zijn. Dit mogelijk in combinatie met zaken van 
onze parochieavond. Het is goed om voor onze extra 
vergadering van 11 maart vast punten aan te dragen, gekozen 
uit de veelheid aan reacties op de avond van de parochie-
vergadering van 15 oktober 2018. 
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 - Het blijkt, dat er binnen onze raad geen belangstelling is, 
c.q. wij geen mogelijkheden zien voor deelname aan het 
cultuurfestival van dit jaar, te organiseren door de christelijke 
kerken in Hardenberg. 
  
8. Volgende vergadering 11 maart 2019.  
Dan komen alleen de zaken aan de orde die beslist geen uitstel 
verdragen en als hoofdpunt de resultaten van de parochie-
avond van 15 oktober jl. en wat daarmee te doen. 
Openingsgebed door José T. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.  
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 11-03-2019 
 
Aanwezig ; pastor 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 José T. 
 
2. Verslag vergadering 11-02-2019. 
Verslag akkoord. 
Actiepunten laten staan: 25-06-03, 25-06-04, 25-06-06, 26-11-
02, 26-11-03 en 11-02-01. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Zie de postlijst.  
- Er zijn dit jaar 5 of 6 kinderen, die hun 1ste H. Communie in 
onze kerk doen. De ouders zijn ook betrokken bij de 
voorbereiding. 
- De geplande parochiële wandeltocht is dit jaar op 15 
september. 
- Voor onze locatie worden binnenkort een EHBO-verbanddoos 
en een brancard geleverd.  
- De tenaamstelling van onze locatie dient op bankafschriften 
zichtbaar te worden. De betrokkenen kunnen dan zie, dat hun 
bijdrage aan onze locatie ten goede komt. Dit zal in het 
voorjaarsoverleg van de parochie weer aan de orde worden 
gesteld. 
 
4. Het hoofdthema voor deze vergadering betreft punten, die op 
de parochieavond van 15 oktober naar voren zijn gekomen. 
Van de talrijke naar voren gebrachte punten is een selectie 
gemaakt. 
a. Bezetting van bestuurs-, taakveld- en overige functies. 
a.1 Voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap zijn 
voorzitten, secretaris en fin. beheerder van essentieel belang.  
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De secretaris heeft al meerdere keren aangegeven, dat hij 
gaarne afgelost wil worden. Ook voor de beide andere 
bestuurders is het wenselijk, dat er mensen komen die zich 
willen inwerken om voorzitter en fin. beheerder bij te staan en 
tenslotte op te volgen. 
a.2 De functies van beheerder taakveld liturgie en diaconie zijn 
al enige tijd vacant.  
a.3 De groep misdienaars behoeft thans ook uitbreiding. 
a.4 Nog 1 lekenvoorganger erbij zou geweldig zijn. 
a.5 De PCI-groep bestaat nu nog uit slechts 2 personen. Dit is 
eigenlijk wat te mager. 
a.6 De groep wijkcontactpersonen dient zo langzamerhand ook 
te worden versterkt. 
a.7 Het schoonhouden van de kerk gebeurt nog steeds 
voortreffelijk door 2 vrijwilligers. Op de parochieavond hebben 
zich 2 mensen aangemeld om ook een deel van het werk op 
zich te nemen. 
 
We weten, dat de spoeling dun is. Ons gehele parochianen-
bestand in 2017 van ongeveer 574 ingeschreven rk-leden 
vergrijsd. Van hen komt een 100-tal mensen meer of minder 
vaak in de kerk. Ook qua leeftijd kan niet op iedereen een 
beroep worden gedaan. 
243 gezinnen zijn benaderd voor de actie kerkbalans, waarvan 
162 een bijdrage hebben gedaan. 
We zullen als bestuur en taakveldbeheerders toch nog weer 
een poging doen om mensen op hun verantwoordelijkheid in 
deze te wijzen. Een goede functievervulling is van levensbelang 
voor het open houden van onze kerk in Hardenberg. Denk niet 
het gaat zo wel goed, het valt wel mee. Dat doet het namelijk 
niet. Het sluiten van onze kerk zou een groot gemis zijn voor 
onze katholieke gemeenschap!! 
 
b. Lange tijd is concentratie van geloofsgemeenschappen het 
toverwoord geweest. Geleidelijk wordt het echter duidelijk, dat 
decentralisatie, het mogelijk maken dat locale 
gemeenschappen kunnen voortbestaan, belangrijk is. De kerk 
dichter bij de mensen brengen en meer zichtbaar maken is 
steeds belangrijker. 
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Ook overwegen wij om de mensen die zich o.a. door het 
verlenen van een fin. bijdrage aan onze gemeenschap 
verbonden voelen, jaarlijks een een teken van waardering te 
geven. 
 
c. Meer flexibele vieringen houden. 
Genoemd wordt o.a. een taizee-viering. A.s. zondag is er in 
Dedemsvaart een taizee-viering. 
Koorleden van Poco-à-Poco zullen daarheen gaan om te kijken 
of het ook iets voor ons is. 
 
Andere, ook interessante punten konden i.v.m. tijdgebrek 
helaas niet aan de orde komen. 
De wekelijkse vieringen, uitvaarten en de bezoekerswerkgroep 
zijn belangrijke elementen in onze geloofsgemeenschap die op 
dit moment onze eerste aandacht hebben. 
 
5. Overige punten/rondvraag. 
- Vernieuwing en personeelsbezetting voor onze locatie worden 
in het vervolg als een vast vergaderpunt op onze agenda gezet. 
- Op 25 maart gaat het fin. systeem Navision over op Doc-base. 
- De voorjaarsvergadering van de parochie is op 22 mei. 
 
6.Volgende vergadering 8 april 2019.  
Openingsgebed door Ad. 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 
Het nieuwe jaar is al weer aardig op gang, na Nieuwjaar zijn de 
kerststal en verdere versieringen weer opgeruimd. Het duurt 
nog een hele tijd voor het weer Kerst is, toch nu al vast een 
vraag van de groep die dit ieder jaar weer met veel plezier doet; 
Zijn er creatieve mensen die mee willen denken onze kerststal 
dit jaar nog mooier en fijner te maken? De uitvoering van het 
opzetten en weer afbreken blijft bij de groep. 
De actie Kerkbalans is inmiddels geweest, 162 personen / 
families hebben een bijdrage geleverd, waarvoor hartelijke 
dank. Zonder financiën kan een kerk niet bestaan. Voor een 
ieder die nog niet meegedaan heeft, u kunt altijd nog uw 
steentje bijdragen. 
Herman Beukeveld heeft een mooi schoenenrek gemaakt voor 
onze Eritrese medegelovigen. Bij hen is het een goed gebruik 
om in de kerk de schoenen uit te doen. Deze lagen vervolgens 
over de vloer verspreid in de hal. Nu is er een mooi rek en ziet 
alles er wat beter uit. Ze zijn er erg blij mee. 
De ouderavond voor de ouders van de communicantjes is 
inmiddels geweest en 27 maart starten we met de 
voorbereiding met de kinderen. Ik vind het leuk om weer samen 
met de kinderen dit te doen. Wat hulp kan ik er nog wel bij 
gebruiken, dus wie op zes woensdagmiddagen wat tijd heeft, 
graag, meld je bij mij. 
19 Januari hebben 18 mensen het klooster in Denekamp 
bezocht. We zijn zeer hartelijk ontvangen en hebben een fijne 
dag gehad.  
Op 27 januari was er een goedbezochte filmavond. Jammer 
genoeg waren er startproblemen met de film die vertoond zou 
worden, maar gelukkig had Jos nog een andere film achter de 
hand. Op 31 maart is de herkansing voor de film “Des hommes 
et des Dieu” 
Op15 maart hebben we gesproken over datgene wat er op de 
parochieavond van 15 oktober naar voren is gekomen. Veel 
wordt al gedaan en we gaan proberen bij alles wat we doen dat 
wat gezegd is mee te nemen.  
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Voor het voortbestaan van onze Geloofsgemeenschap zijn drie 
zaken van levensbelang 

1.  een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en 

financieel beheerder,dit is minimaal. 

2.  de financiën moeten op orde zijn 

3.  voldoende vrijwilligers 

Financieel redden we ons voorlopig wel als voldoende mensen 
meedo met de actie Kerkbalans, maar de punten 1 en 2 staan 
onder druk. Het bestuur is hoognodig aan vervanging toe. 
Denk er eens serieus over na of u hiervoor iets kunt betekenen. 
Het is niet zo dat u meteen in het diepe gegooid wordt. We zijn 
met een leuke, goede groep mensen en een tijdje met ons 
meedraaien om te kijken of het wat is, kan altijd. En misschien 
kunnen we kijken of er we taken kunnen verdelen zodat het 
voor een ieder iets beter te doen is. 
Verder hebben we op andere plekken nieuwe vrijwilligers 
nodig voor zowel kleine als iets grotere taken. Zie het verslag 
over deze vergadering elders in dit kerkblad. Hebt u niet veel 
tijd dan zijn een paar helpende handen voor wat kortere 
periodes ook altijd heel fijn. 
Neem contact met een van de bestuursleden op als u denkt wat 
te kunnen betekeken. Samen zijn we sterk en zorgen we voor 
een goede en fijne geloofsgemeenschap. 
 
Hartelijke groeten, namens de Locatieraad 
José Terhorst, voorzitter 
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Dit jaar zullen er weer kinderen de Eerste Heilige Communie 
ontvangen. We zij heel blij dat er voldoende kinderen zijn om 
het samen in onze eigen kerk te kunnen vieren.  
 
Op 23 juni vindt het grote feest plaats en op zondag 5 mei 
zullen zij zich aan ons voorstellen. De namen mag ik nu alvast 
verklappen: 
Fabiën en Robin Farjon 
Christiann en Samuel Odink 
Claire en Elmer Grosheide 
Zij zullen samen het project “Door de Poort” volgen tijdens 6 
bijeenkomsten op woensdagmiddag. 
We wensen de kinderen een mooie en fijne voorbereiding toe. 
 
De Locatieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOEKJE ‘LEVEN MET ENGELEN’ BESCHIKBAAR 
 
Mensen die in november de lezing ‘Leven met Engelen’ 
bijgewoond hebben vroegen om de tekst van de lezing. De 
hoeveelheid informatie bleek voor velen te veel om te kunnen 
onthouden. 
Inmiddels is er van de lezing een boekje gemaakt. 
Het kost €3,- (ex portokosten) 
Wie interesse in het boekje heeft  kan contact opnemen met 
René Huyskes: rm.huyskes@gmail.com 
 
  

mailto:rm.huyskes@gmail.com
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HET SCHOONHOUDEN VAN ONZE KERK 
 

 
Beste mensen,  
 
Al heel lang zorgen Tiny en Herman 
Rusken ervoor dat onze kerk er steeds 
goed verzorgd en schoon uitziet. 
Nu na jaren dit gedaan te hebben willen zij 
het iets rustiger aan gaan doen. Er heeft 

zich al iemand gemeld die dit werk met hen wil verdelen. 
 
GEZOCHT: iemand die eens in de veertien dagen wil helpen 
onze kerk schoon te maken. Het plan is om dat de eerste tijd 
samen met de familie Rusken te doen en daarna twee aan twee 
om de veertien dagen. 
Wie meldt zich aan? 
 
 
 

ACTIE KERKBALANS 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de toezeggingen en de 
bijdragen aan Aktie Kerkbalans. 
 
Wij zijn erg blij dat er dit jaar zo veel mensen hebben 
gereageerd. 
Ook willen wij de wijkcontactpersonen bedanken voor het 
brengen en halen van alle enveloppen. Zonder hun hulp 
hadden wij dit niet kunnen doen. 
 
De meeste formulieren zijn ingeleverd. 
Mocht u het formulier nog niet ingeleverd hebben, wilt u dit dan 
z.s.m. in de brievenbus van de kerk doen. Of mailen naar 
penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 
Namens de locatieraad, 
José Broersen 

mailto:penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
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BEZINNINGSDAG 2019 
 
Op 19 januari jl stonden er ’s morgens om 9.00 uur 18 mensen 
bij onze Stephanuskerk te wachten op wat komen ging. Het 
was de dag waarop wij met ons allen naar het klooster bij 
Denekamp gingen voor een bezinningsdag. De rit er naar toe 
was al prachtig, het had gevroren en we reden door een 
sprookjesachtig landschap met berijpte bomen en een prachtig 
ochtendzonnetje.  
In Denekamp aangekomen, stond de koffie voor ons klaar met 
heerlijk gebak van de plaatselijke bakker. Een ieder had een 
voorwerp meegenomen dat symbool stond voor een belangrijke 
persoon of gebeurtenis uit zijn of haar leven en daar werden 
tijdens de “kennismakingsronde” de mooiste verhalen bij 
verteld. De 5 zusters die ons de hele dag begeleid hebben, 
hadden ook hun eigen voorwerp en hun eigen verhaal, het ijs 
was meteen gebroken. Er bleken 6 zusters uit Indonesië te 
wonen in het Franciscanessenklooster, waarvan de jongste 3 
dertigers waren die nog maar 4 maanden in Nederland waren. 
Soms moesten we elkaar bijna met handen en voeten iets 
duidelijk maken, maar we spraken de taal van elkaars hart!  
Na de kennismakingsronde, bekeken we een film over het 
leven van Franciscus. Na de film werden we door zuster 
Christella ingedeeld in 3 groepen en iedere groep werd met 
dezelfde 3 vragen op pad gestuurd: 
1. Mensen zijn pelgrims. Ervaart u zichzelf ook als pelgrim? 
2. Wat heeft u in de film aangesproken?  
3. Wat zegt Franciscus u over de navolging van Jezus?  
We begonnen de wandeling met 5 minuten nadenken in stilte, 
daarna gingen we in de drietallen het gesprek aan over de 3 
vragen. Het leverde verassende antwoorden op!  
Terug in het Elizabethhuis, stond er een geweldig 3-gangen 
diner voor ons klaar, heerlijk! Ook bijzonder: we baden voor het 
eten niet alleen het Onze Vader, maar zongen ook samen het 
Ubi Caritas en na het eten zongen we “Laudate Omnes 
Gentes”, zomaar spontaan tweestemmig!  
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Het middagprogramma begon met een rondleiding over het 
kloosterterrein, waarbij we ons verwonderd hebben over de 
grootte van het terrein en de vele gebouwen. Ook bekeken we 
de prachtige kapel, waar nog dagelijks vieringen gehouden 
worden . Daarna was het weer tijd voor koffie en thee (deze 
keer met heerlijke bonbons) en vervolgens gingen we in twee 
groepen de antwoorden op de vragen nabespreken. Dit leverde 
boeiende gesprekken op! Dit onderdeel eindigde met de vraag : 
“wilt u een korte brief schrijven aan Franciscus waarin u de 
ervaringen van deze dag verwerkt?” Een ieder ging daar op zijn 
of haar eigen manier mee aan de slag, prachtig om te zien hoe 
verschillend iedereen daarmee om ging en welke mooie 
resultaten het opleverde!  
Voordat we het wisten, waren we alweer bij het laatste 
onderdeel van de dag aangekomen: de slotviering. Tijdens 
deze viering hebben we met elkaar gebeden, gezongen en de 
brieven aan Franciscus zijn voorgelezen. Eén van de 
deelnemers had ook nog een prachtig gedicht meegenomen, 
dat ze ook wel met ons wilde delen. Een heel mooi einde van 
een bijzondere dag, die zeker voor herhaling vatbaar is!  
 
Veronique Reimer  
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INLOOPMIDDAG 
 
Wij nodigen u weer van harte uit voor een gezellige middag op  
Zondag 14 april 2019 van 14.00 – 16.00 uur 
in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15 
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 
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ONTMOETINGSDAG 
 

 
Geachte parochiaan,  
 
U wordt van harte uitgenodigd voor een 
ontmoetingsdag op  
 
donderdag 25 april a.s. 
 
Het is de bedoeling samen een dagje uit te gaan.  

We vertrekken vanaf het parochiecentrum.  
De tijd wordt nog nader bekend gemaakt.  
 
Met elkaar gaan we naar Zuidoost Drenthe  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. 
Om U gastvrij te kunnen ontvangen vragen wij U om zich aan te 
melden bij 
Rieky van Leur voor Dedemsvaart en Hardenberg. Tel 614824 
Annie Bosch voor Slagharen en de Belte Tel.681762 
 
Wij vragen € 20,00 voor de onkosten van deze dag, inclusief 
het vervoer en lunch. 
 
Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep Verlies en 
verwerking van de geloofsgemeenschappen Dedemsvaart, 
Hardenberg, de Belte en Slagharen, samen met pastor J. Butti 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastor Joop Butti en de leden van de werkgroep Verlies en 
verwerking.  
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STUDIERECTOR VOOR ARIËNSINSTITUUT 
 
Dr. Anton ten Klooster treedt op 1 januari 2019 aan als 
studierector van de Utrechtse priesteropleiding het 
Ariënsinstituut. Daarmee is hij tevens verantwoordelijk voor het 
theologicum Johannes Paulus II, de HBO-priesteropleiding van 
het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en 
Rotterdam. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft 
hem in deze taak benoemd voor de omvang van 0,3 FTE, in 
aanvulling op zijn taken aan de Tilburg School of Catholic 
Theology. 
 
Met deze uitbreiding van de staf wordt het omvangrijke 
takenpakket van rector Patrick Kuipers enigszins verlicht. 
Kuipers over deze aanstelling: “Hiermee wordt voorzien in een 
belangrijke taak, namelijk de verantwoordelijkheid voor de 
academische vorming van de priesterstudenten. Ik zie uit naar 
de samenwerking.” De studierector is onder meer 
verantwoordelijk voor de studievoortgang van de 
priesterstudenten, de afstemming van studieprogramma’s met 
de universiteit en de inrichting van een leergang voor studenten 
die de HBO-priesteropleiding volgen via het theologicum. 
 
Anton ten Klooster (1983) volgde zijn priesteropleiding aan het 
Ariënskonvikt en werd in 2010 tot priester gewijd. In 2018 
promoveerde hij cum laude aan Tilburg University op een 
proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen door de 
heilige Thomas van Aquino. Na zijn promotie kreeg hij een 
aanstelling als universitair docent theologie aan deze 
universiteit. Zijn vervolgonderzoek gaat over het thema 
bekering. Ten Klooster is blij met zijn nieuwe taak. “De 
verantwoordelijkheden van een studierector sluiten goed aan bij 
het geven van onderwijs en het doen van onderzoek aan de 
universiteit. Ik ben blij dat ik op deze manier een steentje kan 
bijdragen aan de vorming van jonge mensen, dat is ontzettend 
belangrijk voor de toekomst van het Aartsbisdom Utrecht.” 
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PASSIECONCERT GEMENGD KOOR ‘CON AMORE’ 
 
 
‘Stabat Mater’ van J. Haydn door Con Amore uit 
Lemelerveld.  
 
Op Palmzondag 14 april in de Grote Kerk in Dalfsen tijdens de 
dienst van 19.00 uur. 
Op Goede Vrijdag 19 april  in de Heilig 
Hartkerk in Lemelerveld om 19.30 uur. 
 
In 1767 componeerde Haydn het Stabat 
Mater. Het Stabat Mater is genoemd 
naar de beginwoorden van het 
middeleeuwse gedicht Stabat Mater 
Dolorose (De moeder stond bedroefd). 
Het Stabat Mater beschrijft het verdriet van Maria tijdens de 
kruisiging van Christus. Haydn schreef het werk voor een 
uitvoering op Goede Vrijdag aan het Oostenrijkse hof. 
Ook Con Amore zal  het Stabat Mater uitvoeren in de lijdenstijd. 
 
Voor de uitvoering van beide concerten is Con Amore 
uitgebreid met een aantal  gastkoorleden. 
 
Als solisten werken mee: 
Yvonne Boerdam, sopraan; 
Franka van Essen, mezzosopraan; 
Eyjólfur Eyjólfsson, tenor; 
Aart van der Snoek, bas. 
 
Muzikale begeleiding: 
Strijkersensemble en 2 hobo’s; 
Orgel: Bert Bootsma. 
 
Muzikale leiding: Dirigent Wim van Lenthe. 
 
Entree: gratis; er is een collecte bij de uitgang. 
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BEDEVAARTREIS NAAR LOURDES 21-26 SEPT. 2019 
 
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. 
Het is een plaats waar het altijd aangenaam is om te verblijven 
maar september is extra fijn door de aangename nazomerse 
temperatuur. 
Vanuit de Emmanuelparochie willen wij u de mogelijkheid 
bieden om in september 2019 naar Lourdes te gaan. Pastoor 
Monninkhof zal deze reis met ons meegaan. Achter in de 
kerken van ons parochieverband vindt u de folders. Hierin staat 
vermeld “indien u een rolstoel nodig hebt dient u zelf voor een 
duwer te zorgen”. Mocht dit niet lukken dan hoeft dat geen 
probleem te zijn om mee te gaan. Wij kunnen u hierbij helpen. 
 
Voor opgave of informatie kunt u contact opnemen met:  
Lies Akkermans: 0572 372003  liesakkermans@t-mobilethuis.nl 
Gerard Froeling: 0523 613127  gerardfroeling@ziggo.nl 
Janny Horstman:0529 460225  jannyhorstmanwink@gmail.com 
 
U kunt ook contact opnemen met: 
Gerard Hollak Dalfsen 0529-433331 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst 0529-401946 
Ciska Kerks Ommen 0529-450438 
Ton van den Berg Heino 0572-393043 
Catarien Smit Heino 0572-390914 
 
Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de 
pelgrims die zich hebben aangemeld. 
 

mailto:jannyhorstmanwink@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


