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Jaargang 48 
Nr.03 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 

Hierbij het zomernummer van onze geloofgemeenschap St. 
Stephanus. Hierin vindt u onder andere weer een verslag van de 
raadsvergadering,  een uitnodiging van pastor Wenker (50 jaar 
priester) 29 juni a.s.  en een uitnodiging voor de 
Emmanuëlwandeltocht in september en nog veel meer. 
 
Namens de redactie willen wij u een fijne en zonnige vakantie 
toewensen. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende 
parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk: 
 
 
    Maandag 16 september 2019 
 
 
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 – 22 23 98 28   
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 
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AGENDA  
 

Zo. 30-06 / 11:00 uur  Petrus en Paulus     
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
      
Zo. 07-07 / 11:00 uur  14e Zondag door jaar 
     Communieviering     
     Voorganger wekgroep Slagharen 1 
     m.m.v. Poco a Poco 
      
Zo. 14-07 / 11:00 uur  15e Zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 21-07 / 11:00 uur  16e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Stephamuskoor 
 
Zo. 28-07 / 11:00 uur  17e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger  pastor Rutgers 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
 
Zo. 04-08 / 11:00 uur  18e Zondag door jaar    
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
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Zo. 11-08 / 11:00 uur  19e Zondag door jaar 
     Communieviering  
     Voorganger pastor Noordink 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Do. 15-08 / 19:00 uur Maria Hemelvaart 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     Gezamenlijke viering in Hoonhorst 
 
Zo. 18-08 / 11:00 uur  20e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
 
Zo. 25-08 / 11:00 uur  21e Zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Collecte MIVA 
 
Zo. 01-09 / 11:00 uur  22e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 08-09 / 11:00 uur  23e Zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Ziekenzondag 
 
Zo. 15-09 / 11:00 uur  24e Zondag door jaar  
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor Monninkhof 
     m.m.v. Poco a Poco 
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Zo. 22-09 / 11:00 uur  25e Zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     30 jaar lekenvoorganger 
     Na afloop koffie drinken 
 
Zo. 29-09 / 11:00 uur  26e Zondag door jaar 
     Communieviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 

 
 

 
 
 
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/
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 01-09 / 11:00 uur Dana & Iris 
Zo. 15-09 / 11:00 uur Anouk & Dana 
 
 
Lectoren 
Zo. 30-06 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst  
Zo. 07-07 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 14-07 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 21-07 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo.  28-07 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 04-08 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 11-08 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 18-08 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 25-08 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 01-09 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 08-09 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 15-09 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 22-09 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 29-09 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
 
Kosters 
Zo. 30-06 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 07-07 / 11:00 uur  dhr. P. v.d. Burg 
Zo. 14-07 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 21-07 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo.  28-07 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 04-08 / 11:00 uur  dhr. P. v.d. Burg 
Zo. 11-08 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 18-08 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 25-08 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 01-09 / 11:00 uur  dhr. v.d. Burg 
Zo. 08-09 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 15-09 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 22-09 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 29-09 / 11:00 uur  dhr. P. v.d. Burg 
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UITNODIGING 
 
 

Op 29 juni 2019 is het 50 jaar geleden dat  
 

pastor Anton Wenker MHM 
 
 in Slagharen door hulpbisschop mgr. Th.G.A. Hendriksen tot 
priester werd gewijd. 
 
Wij willen daar als Emmanuelparochie bij stil staan in  
een feestelijke Eucharistieviering op  
 
 zaterdag 29 juni om 19.00 uur  
in de St. Vituskerk te Dedemsvaart, Langewijk 172. 
 
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering.  
Na de viering bent u welkom in het parochiecentrum.  
Daar kunt u pastor Wenker feliciteren  
en wordt u een drankje en een hapje aangeboden.  
 
Hopende u daar te ontmoeten. 
 
Op zondag 30 juni om 9.30 uur zal pastor Wenker voorgaan  
in een dankviering in de kerk waar hij gewijd is, 
de H. Alphonsus de Liguori te Slagharen. 
 
 
Pastoresteam en Parochiebestuur van de Emmanuelparochie 
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 PASTORALIA 
 

 
Geestkracht 
 
“Hallo pastor, komt u vandaag weer bij ons over Jezus vertellen?”, dat 
vroeg een enthousiast kind op het schoolplein. :”Ja”, zei ik spontaan, 
“maar meer nog kom ik jullie iets vertellen, dat je met jouw handen niet 
kunt vastpakken”.  
Waarom gaf ik eigenlijk deze reactie? We moeten in onze tijd toch 
vooral de verhalen blijven vertellen over Jezus en hoe God met ons 
mensen omging en omgaat. Juist in een tijd waarin veel mensen lijden 
aan ‘christelijke cultuurarmoede’. We zullen het binnenkort wel weer 
horen op de radio en tv. Er zullen ongetwijfeld weer journalisten de 
straat op gaan en mensen ondervragen of ze wel weten wat er met 
Pinksteren eigenlijk gevierd wordt. En dan zal de schraalheid van de 
basale kennis van veel mensen weer schrijnend geëtaleerd worden:  
 
“Pinksteren??? Ik zou het niet weten wat er dan gevierd wordt. Iets met 
de kerk? Is Jezus dan gestorven aan het kruis? Of heeft het iets met de 
Ramadan te maken misschien?”  
 
Dan blijft het dus extra noodzakelijk dat we blijven vertellen over het 
feest van de Geest. Dat we blijven doorgeven dat Jezus aan zijn 
mensen heeft beloofd dat hij hen en ons een Helper en een Trooster zal 
zenden, die ons alles weer te binnen zal brengen? Moeten we niet extra  
die verhalen blijven vertellen, hoe de leerlingen, die in angst en 
onzekerheid verkeerden, verrast werden met een vurige vlam van hoop 
die  hen tot enthousiaste, gedreven, hartstochtelijke, ‘geestkrachtige’ 
mensen maakte? Waardoor iedereen begreep wat hen bezielde? 
 
Jazeker: we moeten de verhalen blijven vertellen. En tegelijk mogen we 
het niet bij verhalen laten. Er is meer. Er wordt ook in onze tijd en in ons 
leven en in ons hart iets uitgezaaid van geloven en vertrouwen. Ook in 
onze tijd daalt de Geestkracht van God neer in onze wereld en zelfs in 
ieder van ons!! 
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We hebben het in ons geloven heel veel over zaken die je niet in de 
handen kunt houden. 
We denken na en spreken over termen als: liefde, trouw, genade, 
geluk, vertrouwen, kwaadheid, angst, mildheid, verdraagzaamheid, 
vrede, geduld, geestkracht, etc. etc. 
 
Het zijn begrippen die we in ons hoofd en in ons denken overwegen en 
een invulling geven. 
Het zijn begrippen die nergens te koop zijn en die je niet per kilo, per 
gewicht kunt aanschaffen. Ze hebben wel een prijs, maar ook dat is een 
andere dan die we doorgaans kennen.  
 
Op diezelfde morgen heb ik aan de kinderen in de school het volgende 
gevraagd:  
Stel dat mij wordt gevraagd om het grote bureau van de juffrouw even 
op de gang te zetten, 
dan kan ik twee dingen denken: 
1. Dat lukt me nooit; dat  is veel te zwaar; dat kan ik echt niet 
………….of 
2. Ja hoor, dat kan ik wel; dat doe ik direct; dat gaat zeker lukken. 
Wanneer zal me het eerder lukken: met gedachte 1 of gedachte 2. 
Elk kind weet dan het goede antwoord………En dat is nou geestkracht. 
Het heeft te maken met enthousiasme, creativiteit, 
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen etc. 
 
Het speelt zich allemaal af tussen onze oren, in ons denken, bezinnen, 
overwegen. Het zijn de dingen waar het eigenlijk allemaal om gaat in 
ons leven. Ze maken ons bewust van onze prioriteiten, wat eigenlijk 
belangrijk en onbelangrijk voor ons is. En het is heel mooi en goed dat 
we met Pinksteren (op de vijftigste, Pentecoste, dag na Pasen) vragen 
naar Gods goede Geest. In de hoop en de troost dat God aan ieder van 
ons die zeven gaven van de Heilige Geest geeft: wijsheid en inzicht, 
raad en sterkte, kennis en vroomheid, ontzag en respect voor God zelf. 
Zalig Pinksteren, 
 
G. Noordink, pastor 
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PASTORALIA 
 
 
Pinkstermijmeringen 
 
‘Joop, weet jij het verschil tussen een arts, een 
psycholoog en een theoloog?´ vroeg een student mij een keer. Zonder 
mijn antwoord af te wachten, gaf hij zelf antwoord: ´Een arts staat in 
een verlichte kamer en een psycholoog in een donkere kamer. Maar 
een theoloog staat met een zonnebril op in een donkere kamer!´ Zo, 
daar kon ik het mee doen! Natuurlijk heb ik hem even mores geleerd. 
Maar het antwoord is wel tekenend voor hoe er vaak tegen de 
geestelijke dimensie van ons bestaan wordt aangekeken. Iedereen is 
wel vertrouwd met de huisarts en sommigen ook met de psycholoog. 
Maar wie zoekt er nog een pastor op? Niet iedere geestelijke is een 
pastor, maar iedere pastor is een geestelijke, ofwel iemand die 
vertrouwd is met de spirituele dimensie van ons bestaan. Iedereen is 
wel vertrouwd met de lichamelijke dimensie van ons bestaan en ieder 
mens is uitgerust met verstand, gevoel en wilskracht. We zijn 
welvertrouwd met onze psycho-somatische leefwereld. Maar voor de 
geestelijke en mentale kant van ons bestaan is dit minder 
vanzelfsprekend. We hebben vaak geen vermoeden van wat er met de 
Geest bedoeld wordt en als we het hebben, dan krijgen we het niet 
makkelijk onder woorden. Die stomheid heeft gevolgen. Want waar 
slaat het Pinksterverhaal van de zending van de heilige Geest op als 
we geen enkele notie meer hebben van waar we die Geest moeten 
zoeken? Hoe kan het dan voor ons Pinksteren worden? Ik mijmer over 
waar ik die Geest tegenkom in mijn eigen leven en wie weet herkent U 
iets.  
En God sprak: ´Daar zij licht… en daar was licht´ - zo begon het in 
Genesis en zo begint het voor mij iedere morgen weer als ik mijn ogen 
opsla. Met het licht is die aanwezigheid gegeven die alles verlicht en in 
het aanzijn brengt: mijzelf en de wereld om me heen. ´Licht dat ons 
aanstoot in de morgen, zo dichtte Huub Oosterhuis. Het is het licht van 
mijn bewustzijn dat de mensen en de dingen er zijn en dat ik er zelf 
ben. De onophoudelijke stroom van bewustzijn die ontspringt als het 
licht van een nooit uitdovend vuur. Ik zie het licht in de lachende lichtjes 
in de ogen van een kind, de speelse glans van Gods heerlijkheid. Ik heb 
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ook gezien hoe het levenslicht in de ogen uitdooft aan het einde van 
een mensenleven. Denk ik aan de Geest, dan licht er iets op in mij wat 
me uittilt boven het gewone, het alledaagse. Soms licht het licht de 
wereld op, soms maar heel even – als een moment van ultieme 
schoonheid dat me diep ontroert en dat niet van deze wereld lijkt. Er is 
daarachter iets dat als een grote surprise op ons ligt te wachten, denk ik 
dan. Die momenten zijn als krenten in de pap, als slagroom op de taart. 
Het licht is buitengewoon vanzelfsprekend: het verlicht onze wereld en 
ons bestaan, zoals de zon het landschap verlicht. Wie in de zon gaat 
zitten staren, wordt blind. Dat is niet de bedoeling. Het gaat de zon 
immers niet om de zon. Maar hoe kan ik het missen op de zwarte 
bladzijden van het leven, in de schaduw van de dood, bij het verlies van 
een geliefde? Hoe fel kan ik vechten en strijden als een soort ´Jakob 
aan de Jabbok´ met de Geest die Leven geeft. (Genesis 32, 24-32) 
Hoe kan een mens spreken zonder adem? Het Hebreeuwse woordje 
´ruach´ betekent ´geest, wind, adem´. Het was de Geest (ruach) die in 
den beginne over de wateren zweefde, de Geest van wijsheid en van 
troost, maar ook van verzet. De héte Adem onder de felle woorden van 
profeten, die de dode letters tot één levend Woord samensmeedde. 
God blies Adam de levensadem in de neus en Adam werd een levende 
ziel. Gods Adem is de levensadem en als mens adem ook ik Zijn adem. 
Peter Schaap dichtte (misschien onvermoed) een mooie mystieke 
regel: ´Adem mijn Adem, voel wat ik voel en Ik zal jou zijn bij het vallen 
van de avond´.  Het gaat ongetwijfeld over een intieme menselijke 
relatie, maar een diepere betekenis is niet moeilijk te vinden. Wie de 
Adem van de Geest delen, delen het leven zelf. Paulus schrijft in zijn 
brief aan de Galaten over de doop (Galaten 3,27-28): ´Want wij allen, 
Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van één en 
dezelfde Geest tot één Lichaam gedoopt en allen zijn wij doordrenkt 
van één Geest´. Wij ademen dezelfde Adem en leven in dezelfde Geest 
die Jezus bezielde. De eenheid van alle gelovigen is door die Geest 
verankerd in Christus. Wij leven in het krachtenveld van de Geest, die 
brandt als een vuur in ons midden, die ons samensmeedt als tot één 
Volk en die ons voorlicht als een vuurzuil op de weg naar het 
Messiaanse Rijk, zoals eertijds Mozes door de woestijn op weg naar 
het beloofde Land. Zijn we soms verdwaald, het spoor bijster geraakt? 
Wie zal ons leiden?  
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Het water, ooit het tehuis van de Leviathan (Psalm 74,13-14) - het 
zeemonster dat leeft in de afgrond en een mens meesleurt de diepte in 
-  is van een doodsbedreiging tot een symbool van leven geworden. 
Droog en dor is het land zonder water, als een doodswoestijn, totdat de 
hemelen dauwen: rorate caeli!  - en de woestijn zal bloeien als een 
roos! Mijn ziel dorst naar U in een droog en dor land zonder water, 
verlangend naar die zegen van regen die de aarde drenkt. Zoals een 
hert dat schreeuwt naar de waterstromen, naar de stromen van levend 
water die ontspringen uit die Bron die nooit opdroogt, die de aarde 
doordrenken, opdat het nieuwe leven ontluikt. Zo overschaduwde de 
heilige Geest de maagd Maria en werd ze zwanger van de Messias. De 
vliezen van het Koninkrijk Gods werden gebroken en het Koninkrijk van 
God werd onder ons geboren als een gebeuren van bevrijdende liefde: 
God met ons, Emmanuël! Inderdaad, zo klein als een mosterdzaadje. 
Ach, het is misschien nu nog wat te veel om het allemaal te onthouden, 
maar vrees niet: de Geest zal het ons - op haar tijd – wel in herinnering 
brengen.  
 
Juni 2019 
Joop Butti 
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PASTORALIA 
 
 
Vijftig jaar, onvoorspelbaar, onvoorstelbaar… 
 
 
Met een vijftig jarig jubileum ben je eerder geneigd terug te kijken dan 
vooruit. Naar allerwaarschijnlijkheid is er meer verleden dan toekomst. 
Toch vraag ik mezelf weleens af hoe het zal zijn over vijftig jaar. Ik heb 
geen flauw idee. Ik kan me niet herinneren, dat ik me dat ooit 
afgevraagd heb vijftig jaar geleden. Misschien had ik nooit gedurfd 
eraan te beginnen, als ik had kunnen voorzien hoe mijn leven als 
priester missionaris eruit zou zien. Dat betekent niet, dat ik er spijt van 
heb. Ik kijk met voldoening terug op vijftig jaar als priester missionaris. 
“Wat heb je dan bereikt?” vragen ze me vaak. “Ik heb veel geleerd!” Dat 
is steeds weer mijn antwoord. 
Carrière maken zien we vaak als een weg naar boven, een opklimmen 
op de ladder. Nou mijn levensloop zie ik als een steeds weer opnieuw 
beginnen vóór ik, zichtbaar, iets kon bereiken. Alsof ik steeds weer een 
valse start gemaakt had. 
Ik werd priester gewijd op het feest van de Heilige Petrus en Paulus, 29 
juni 1969. Priesterwijdingen waren, vooral in Nederland, toen al sterk 
teruggelopen. Men vond het een goed idee om de nog enkele 
kandidaten in eigen parochie te wijden. Misschien zou dat roepingen 
stimuleren. Ik was dus de eerste en tot nu toe de enige, die op 
Slagharen in de toen nog vrij nieuwe parochiekerk priester gewijd werd.  
Ik werd door mijn overste benoemd voor de Missie in Sabah, Noord 
Borneo. Net voor kerstmis 1969 kwam ik daar aan. Voor het eerst met 
Kerstmis in de tropische hitte! Ik begon ijverig één van de talen daar, 
Maleis, te leren. Wel even wennen om weer als een kind te leren 
praten. Maar mensen waren aardig. Ze lachten heel vriendelijk als je 
fouten maakte. Ik dacht dat ik daar wel gelukkig kon zijn. Maar al gauw 
kwamen er donkere wolken aan de lucht. De Moslim regering kreeg 
veel financiële steun uit Arabische (OPEC)landen om mensen te 
bekeren tot Islam. Wij, Christelijke missionarissen, moesten het veld 
ruimen. Mijn eenjarige verblijfsvergunning werd niet verlengd. Ik ben 
nog ruim een half jaar illegaal gebleven. Maar toen leek het wijs het 
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land de verlaten. Vervolgens werd ik benoemd voor de Filippijnen. Dat 
lag relatief dichtbij Sabah. Heb ik toch nog iets bereikt in Sabah, Noord 
Borneo, in slechts ruim anderhalf jaar? Mijn antwoord: Ik heb veel 
geleerd. Ik heb onder meer geleerd, dat (klein)kinderen van 
koppensnellers heel aardige, vredelievende mensen kunnen zijn. Ik heb 
ook geleerd, dat je niet alléén in het oerwoud op reis moet gaan. Alleen 
verdwaal je beslist en kom je om. Zo ook in de ‘jungle’ van het leven. 
Dat heb ik geleerd en nog veel meer. 
Dus binnen twee jaar weer op reis, naar mijn tweede missieland, de 
Filippijnen. Weer een nieuwe taal en cultuur. Een voor tachtig procent 
katholiek land, maar wel ‘Spaans’ Katholiek. Daar heb ik gewerkt voor 
ruim dertig jaar in vijf parochies en de laatste zes jaar in een opleiding 
huis voor Mill Hill Missionarissen. Ik leerde steeds beter de taal en 
cultuur van de mensen. Zo kon ik communiceren met de mensen in hun 
eigen taal en onderricht geven als hun pastoor en als leraar. Vele jaren 
ging het volk gebukt onder de dictatuur van president Marcos. Vooral in 
een parochie in de bergen ben ik weleens bang geweest, zowel voor 
soldaten als voor opstandelingen. Ik had weleens de neiging om maar 
weg te gaan, omdat ik het gevoel had toch niets te kunnen doen. Maar 
mensen zeiden: “Als u, onze pastoor, ook nog weg gaat, dan hebben 
we niemand meer om op te vertrouwen.” Gewoon door ER-ZIJN-BIJ-
HEN in moeilijke tijden betekende ik blijkbaar veel voor hen. 
Wat heb ik daar bereikt? Ook nu weer zeg ik, dat ik vooral zelf veel 
geleerd heb. Ik ben wel eens jaloers geweest op missionarissen, die 
van alles bouwden en heel populair waren. Ik heb vooral initiatieven van 
mensen zelf proberen te stimuleren en te ondersteunen. Die initiatieven 
liepen meestal niet dood, als ik vertrok. Het waren hun eigen projecten. 
Niet projecten van die ‘rijke buitenlandse missionaris’.  
Toen ik vijf en twintig jaar priester was, mocht ik een Sabbatjaar nemen, 
een jaar voor rust, studie en bezinning. Ik deed dat in Berkeley, 
California, VS, samen met andere priesters en religieuzen op 
middelbare leeftijd uit verschillende landen in de wereld. Een prachtige 
tijd om ook vooral mijzelf beter te leren kennen en ervaringen te delen. 
Daarna werd ik gevraagd om te helpen met de opleiding van Filipijnse 
Mill Hill Missionarissen. Enkele van mijn studenten zijn nu zelf 
missionaris in Afrika en Azië. Eén van hen zit nu in Engeland in het 
hoofdbestuur van mijn Congregatie. 
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Na zes jaar kwam die benoeming ten einde. Bijna zestig jaar oud mocht 
ik zelf kiezen wat ik vervolgens het liefst zou willen doen. Het leek mij 
niet verstandig terug te gaan in de parochie in de Filippijnen. De meeste 
parochies daar waren ondertussen bezet met jonge Filipijnse priesters. 
Een oudgediende missionaris was niet meer zo nodig. In Nederland 
scheen steeds meer een gebrek aan priesters te zijn. Toenmalig deken 
Mgr. De Korte nodigde mij uit op het dekenaat in Zwolle om eens te 
komen praten over een mogelijke benoeming in de op te richten fusie 
van elf parochies in N.O. Overijssel. Dat leek mij geen gek idee om zo 
mijn actieve priesterleven af te sluiten. Terug naar mijn wortels dus. Zo 
werd ik benoemd tot één van de leden van het pastorale team voor de 
fusie van elf parochies, nu de Emmanuel Parochie. Ik hoopte nog 
enkele jaren, tot mijn pensioen of zo, dienstbaar te kunnen zijn. Dat zijn 
ondertussen meer dan zestien jaar geworden.  
U mag zelf oordelen hoe ik hier als priester voor u ben (geweest). Ik 
heb ook hier op de eerste plaats er als priester willen ZIJN voor de 
mensen. Niet opdringerig, maar gelovig getuigend, dienstbaar 
aanwezig. Trouw en geHOORzaam. Zo vaak hoor ik hier mensen 
weleens schamper vragen: “Geloof jij (dat) nog?” Als gelovige word je 
hier tegenwoordig vaak gezien als ouderwets, dom en kortzichtig. Nou 
juist mijn missie in verre landen, bij mensen met verschillende talen, 
culturen en (bij)geloof heeft me bekeerd en geleerd, dat ‘gelovig-zien’ je 
eerder ver- en helderziend maakt. Er is veel meer dan je met je ogen 
ziet en met je hersens kunt beredeneren. Je leert kijken naar een 
mysterie op verschillende wijzen, van vele kanten, door vele ogen, in 
vele verhalen. Het hele Goddelijke mysterie is te groot voor ons begrip. 
Ik geloof wel, dat ik iets van het mysterie, IETS van God gezien, 
geproefd heb. Dat geeft mij hoop ooit te zien zoals het werkelijk is. Daar 
moet ik van blijven getuigen. Mijn geloof, hoop en liefde van Christus 
drijft ook mij voort daarvan te getuigen (2Kor. 5:14).   
 
Anton H.M. Wenker MHM 
(Em.pastor,  priester-assistent Parochie Emmanuel) 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 

 
In de viering van 5 mei hebben de 6 communicantjes zich voorgesteld 
aan onze parochianen. Op zondag 23 juni zullen zij voor het eerst de 
H.Communie ontvangen. Ze hebben zich met veel plezier voorbereid, 
het waren leuke bijeenkomsten. Zondag is het FEEST. 
 
Een van hen, Elmer Grosheide, is met Pinksteren gedoopt. In deze 
viering werd ook Luuk  Wesselink gedoopt. We heten hen hartelijk 
welkom in onze Geloofsgemeenschap. 
 
De laatste filmavond is alweer geweest. Jammer dat we de film niet af 
konden kijken door een technische storing of zoiets. Maar verder 
kunnen we terugkijken op mooie films en gezellige avonden. In 
september kunt u weer nieuwe films van ons verwachten en we hopen 
op een groot publiek. 
Op 22 maart jl is mevr. EHT (Bep) Stoeten-Bakker overleden. We zullen 
haar in onze gebeden herdenken. 
 
Het pastorale team van onze parochie is bezig een beleidsplan op te 
stellen. Dat is gericht op het levend houden van de locale 
gemeenschappen. En dat zeker voor de komende 5 jaar. Het pastorale 
team zal wel slinken. Over twee jaar hebben we waarschijnlijk nog één 
priester en twee pastoraal werkers. Gerard Noordink gaat volgend jaar 
met pensioen en voor pastor Johan Rutgers is het zijn eerste parochie 
en meestal is dat niet voor een hele lange tijd. Dat is jammer, maar we 
moeten ons daar wel op voorbereiden. 
Achter de schermen blijven we actief en proberen we ervoor te zorgen 
dat wij samen een fijne en goede geloofsgemeenschap blijven, waar 
iedereen welkom is en zich thuis mag voelen. 
 
Hartelijke groeten en u allemaal een hele fijne vakantieperiode 
wensend, mede namens het bestuur en de profieldragers, 
 
José Terhorst 
Voorzitter Locatieraad 
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PER MARIA AD CHRISTUM – door Maria tot Christus.  

 
Het is een welbekend adagium binnen ons geloof; Maria als de weg 
naar haar zoon Jezus.  
 
Ieder jaar sluiten we als Emmanuelparochie ons aan bij de 
gemeenschappelijke regiobedevaart georganiseerd door de 
Broederschap – Onze Lieve Vrouw – Kevelaer Raalte e.o. Zo ook weer 
op zaterdag 7 september dit jaar.  
 
Het jaarthema luidt dit maal: “Heer, naar wie zouden wij gaan?” 
(Joh.6,28). Het is de belijdenis die de apostel Petrus uitspreekt als 
Jezus hem en de overige leerlingen vraagt of zij Hem ook in de steek 
willen laten, zoals zoveel anderen deden op dat moment in het 
evangelie. Petrus spreekt hier uit, wat christenen vanaf die dag geloven 
en belijden, dat Jezus de Zoon van God is en de enige die ons leven 
van alle dag zin en betekenis geeft.  
 
Tijdens onze gemeenschappelijke bedevaart naar Kevelaer, worden we 
dit jaar uitgenodigd om in de voetstappen van Petrus te treden en 
samen met hem en onze hemelse moeder Maria, Jezus tegemoet te 
gaan. Maria, die we in Kevelaer vereren als de Consolatrix Aflictorum, 
de Troosteres van de Bedroefden. Hoe velen van ons branden wel niet 
zo vaak een kaarsje bij haar beeltenis of vragen op haar voorspraak om 
bijstand en zegen.  
 
U kunt u als parochiaan van de Emmanuelparochie opgeven bij: 
Dhr. Martin Huizendveld 
e-mail: huizendveld@ziggo.nl  
Telefoon: 06 50 55 83 16  
 
We hopen dat we ook dit jaar weer met velen vanuit onze 
Emmanuelparochie samen op weg mogen gaan naar Kevelaer.  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie

mailto:huizendveld@ziggo.nl
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DOOPVIERINGEN 

 
In de afgelopen 3 maanden zijn er in onze Stephanuskerk 3 
personen gedoopt.  
 
Op zondag 7 april werd er een volwassene gedoopt: Ans 
Goedemans. Deze viering was heel bijzonder, Ans is zelf lid van 
het Stephanuskoor en wilde graag dat dit koor zou zingen bij haar 
doop. Het koor heeft deze wens ingewilligd met hele mooie 
liederen, die samen met Ans uitgezocht zijn. Pastor Rutgers heeft 
Ans gedoopt in een redelijk gevulde kerk, op deze zondag deed 
Ans tevens het Vormsel en de Eerste Heilige Communie.  
 
Op zondag 9 juni was het Pinksteren en op die bijzondere zondag 
zijn er twee kinderen gedoopt: Luuk Wesselink en Elmer 
Grosheide. Omdat Luuks opa zingt bij Poco a poco, was dit koor 
gevraagd om tijdens deze viering te zingen en ook zij hadden een 
speciaal doopliedje ingestudeerd. Op deze eerste pinksterdag 
waren er wel tussen de 110 en 130 mensen in de kerk, die allen 
getuige zijn geweest van de doop en daarvan hebben genoten. 
Pastor Rutgers was weer degene die doopte en die ook de 
voorbereiding heeft gedaan met de ouders, in samenwerking met 
de doopwerkgroep.  
 
Wij willen Ans, Luuk, Elmer en de ouders van Luuk en Elmer van 
harte feliciteren met de doop en de opname in onze 
geloofsgemeenschap. Iedereen bedankt die aan één van beide 
vieringen heeft meegewerkt.  
 
Veronique Reimer, namens de doopwerkgroep.  
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UITNODIGING EMMANUËLWANDELING 
 
Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in onze 
Emmanuëlparochie: op initiatief van pastor Noordink organiseren 
de 11 geloofsgemeenschappen om de beurt een 
Emmanuëlwandeling voor de hele parochie. Op zondag 15 
september is onze geloofsgemeenschap aan de beurt. 
 
Bij deze willen wij u allen van harte uitnodigen om mee te 
wandelen, we maken er een gezellige middag van! 
 
Om half 2 beginnen we met een kopje koffie of thee in onze eigen 
Stephanuskerk, de bedoeling is dat we daarna als groep gaan 
wandelen. Voor de mensen die slecht ter been zijn, staat er een 
huifkar klaar, die hen via een andere weg naar het punt zal 
brengen waar we met ons allen gaan pauzeren. We verwachten 
tussen half 4 en 4 uur terug te zijn bij de kerk, daar kunt u dan nog 
even gezellig napraten onder het genot van een hapje en een 
drankje.  
 
Als het voor u moeilijk is om naar de kerk te komen, kunnen wij u 
ophalen, neem dan even contact met ons op. Als u gebruik wilt 
maken van de huifkar, wilt u zich dan van tevoren aanmelden bij 
Gert of Veronique Reimer. Onze telefoonnummers en 
mailadressen vindt u hieronder. Voor het wandelen hoeft u zich niet 
van tevoren aan te melden.  
We hopen op een grote opkomst en uiteraard hopen we ook op 
mooi weer!  
 
Gert Reimer, 06- 55834529, g.reimer@ziggo.nl 
Veronique Reimer, 06 – 22301264, v.reimer@ziggo.nl  

mailto:g.reimer@ziggo.nl
mailto:v.reimer@ziggo.nl


Kerkblad St. Stephanus, zomer 2019 

- 22 - 

INTERKERKELIJKE VIERING OP DE VECHT 
 
Ook dit jaar is er weer een Interkerkelijke Viering op de Vecht 
 
Uit de gezamenlijke kerken in Ommen is een werkgroep gevormd 
die de organisatie op zich heeft genomen. 
 
Dit jaar is gekozen voor het thema:  
Levend Water 
 
De viering wordt gehouden op:  25 augustus 2019 
De viering vangt aan om: 13.30 uur 
Locatie: tribune voor Hotel de Zon / ponton op de Vecht 
 
Sprekers tijdens deze viering zijn: 
Ds. Kees van Dijk 
Pastor: Andre Monninkhof 
Ds. Hans Baart 
 
De koorzang en samenzang worden begeleid door pianist: Harry 
Kroes 
Het koor Intermezzo en een samengesteld kinderkoor dragen bij 
aan de viering. 
 
Na afloop wordt een collecte gehouden, de opbrengst gaat naar 
CaMo & Friends 4SMA: deze organisatie helpt mee om 
spierziekten de wereld uit te krijgen. Zie voor meer informatie hun 
website. 
Aanvullende informatie: 
Neem zelf iets lekkers mee voor de picknick na afloop van de 
viering! 
U kunt parkeren op de Parkeerplaats nabij het Streekmuseum! 
U kunt vanzelfsprekend beter indien mogelijk met de fiets / lopend 
komen. 
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FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden 
 
Goverdina Johanna Cornelia Krabbendam – Helwig 

* 4 juli 1932    ✝ 30 april 2019  

 
Wij wensen familie en nabestaanden erg veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 
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 VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS 08-04-2019 
  
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 Ad. 
 
2. Verslag vergadering 11-03-2019. 
Verslag akkoord. 
Actiepunten laten staan: 25-06-03, 25-06-04, 25-06-06, 26-11-02, 26-
11-03, 11-02-01, 11-03-04. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Zie de postlijst.  
- Maria Malinowski maakt ook deel uit van de PCI. 
- Er zijn dit jaar 4 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. Gert 
zal zich met behulp van anderen belasten met de voorbereiding 
daarvan. Hij is trekker van dit project. 
- De tenaamstelling van onze locatie dient op bankafschriften zichtbaar 
te worden. Dit blijkt moeilijker dan verwacht en zal in het 
voorjaarsoverleg van de parochie weer aan de orde worden gesteld. 
- De voorjaarsvergadering van de parochie is op 22 mei. Ad en Gert 
zullen ons daar vertegenwoordigen. 
- Haperingen van het orgel worden waarschijnlijk veroorzaakt door het 
voetpedaal. 
Jos Jørgensen en Herman Beukeveld zullen binnenkort trachten dit 
euvel te verhelpen. 
- Het rechter deurtje van het tabernakel valt steeds dicht. Een meer 
passende label aan de sleutel zou fraaier zijn. Misschien wil Herman 
Beukeveld eens kijken naar een bruikbare oplossing voor e.e.a.? 
 
4. Pastoresoverleg. 
- Pastoor André Monninkhof is vandaag, 8 april, 58 jaar geworden. ook 
vanaf deze plek proficiat gewenst. 
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- Verder geen bijzonderheden. 
 
5. Raad. 
 
- Voorzitter. 
José T. weet, dat onlangs haar voormalige parochiekerk de Ariënskerk 
te Enschedé is gesloten. Belangstellenden kunnen aldaar voor hen 
bruikbare materialen gratis ophalen. 
Zij maakt daarvoor binnenkort een afspraak. Pastor Butti en Ad hebben 
willen wel meegaan. 
Onze belangstelling gaat o.a. uit naar een wijwatersbak, 
collecteschalen, kerstspullen en mogelijk andere zaken die passend zijn 
in onze vrij moderne kerkzaal. 
 
-Secretaris. 
De kerkgang van de orthodoxe christenen zaterdags in onze kerkzaal 
geeft de laatste keer enige problemen gegeven. Dit met name door de 
talrijke kleine kinderen die met de ouders meekomen. 
Hierover heeft onlangs een open en prettig gesprek met enige 
vertegenwoordigers van deze groep en José en Ad plaatsgevonden.  
Zo zullen de wat oudere kinderen deel gaan nemen aan de vieringen in 
de kerkzaal. De kleinste zullen onder leiding van een diaken en 2 
ouders enig godsdienst onderwijs ontvangen. Zij zullen dus niet 
constant met spellen en tekenen bezig zijn. 
Ook om de stoelen na afloop van de vieringen beter in het gelid te 
krijgen worden voorzieningen getroffen. 
Wij hopen, dat deze medechristenen (25-30 volwassenen en 20-25 
kinderen) nog lang van onze kerkzaal gebruik blijven maken. 
Het is de bedoeling, dat zij eens in de maand op een zaterdag een 
viering onder leiding van een  orthodoxe priester uit Zwolle gaan 
houden. 
 
- Penningmeester. 
M.k.a. 
 
Pastoraatsgroep. 
- Liturgie. Vacature. 
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- 23 Juni om 11.00 uur 1ste H. Communie voor minimaal 4 kinderen. Dit 
is op Sacramentsdag waarbij ons volwassenenkoor in De Belte gaat 
zingen. Waarschijnlijk komt het kinderkoor “Eigenwijs” uit Dedemsvaart 
bij ons de viering met glans en vrolijkheid begeleiden. 
- Goede Vrijdag om 15.00 uur is er in onze kerkzaal bidden t.b.v. de 
Kruiswegviering. 
- We moeten wat meer aandacht besteden aan het gedenken van 
overledenen. Het overlijden van alle parochianen dient in ieder geval 
tijdens de eerstvolgende zondagsviering met eerbied te worden 
herdacht. Dit ook als zij om wat voor reden ook geen kerkelijke 
begrafenis of crematie hebben gehad. 
 
- Diaconie. Vacature. 
 
- Catechese. 
Zondag 19 mei om 19.00 uur is de laatste filmavond van dit seizoen. 
Reserveren is niet noodzakelijk. maar u bent zeker niet de enige! 
Binnenkort worden de filmavonden voor de 2de helft van 2019 gepland. 
Ook mensen van de andere locaties zullen daarvoor worden 
uitgenodigd. 
 
- Gemeenschapsopbouw. 
- Voor Doc base moet nog een account worden aangemaakt. 
- Vragen over privacy ( de APV)  moeten ter kennis worden gebracht 
aan Brigitta Seekles. Zij draagt zorg voor een uniforme regeling voor 
alle locaties. 
Voor het vermelden van de namen of plaatsen van foto's van kinderen 
tot 15 jaar moeten de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
Een uiteenzetting van deze regeling kunt verder vinden op het internet 
RKK.nl 
- Het komende winterprogramma, winterwerk, moet nog worden 
ingevuld. 
 
6. Andersoortige vieringen. 
De onlangs bekeken taizé-viering voldeed niet geheel aan onze 
verwachtingen. 
Onze gedachten gaan vooralsnog meer uit naar lof of vespervieringen 
op daarvoor in aanmerking komende momenten. 
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7.Personeelsvoorziening. 
Op zo kort mogelijke termijn behoefd de groep die zich al zoveel jaren 
op bewonderingswaardige wijze belast met het schoonhouden van het 
kerkgebouw versterking. Eén dame heeft zich al aangemeld. Met nog 
iemand erbij kunnen 2 teams, elk teams om de week, zorgen voor een 
altijd nette kerk. Wie neemt contact op met het bestuur of de familie 
Rusken? 
 
8. Overige punten/rondvraag. 
De verbandtrommel en de brancard krijgen een plek in de keuken. 
 
8.Volgende vergadering 17 juni 2019.  
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RK Parochie St. Stephanus 
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg 
 

 

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


