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Jaargang 49 
Nr.01 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
 
Dit laatste nummer van 2019 (en het eerste nummer van het nieuwe 
jaar) staat weer boordevol informatie en uiteraard het kerstgedicht van 
Emmy van Dijk. 
 
Er zijn veel diensten ronddom de feestdagen. Let u alstublieft goed op 
alle aanvangtijden van verschillende diensten. 
Speciale aandacht vragen wij ook voor de (kerst) viering op 24 
december voor de kleine kinderen en grote mensen. 
 
De redactie, Wendy en Froukje, wensen u gezegende kerstdagen en 
een goed begin van 2020. 

 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende 
parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk: 
 
    maandag 13 januari 2020 
 
 
Bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail: redactiestephanus@gmail.com 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 
Pastoraal team: 
 
- A. Monninkhof, 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 
 
- J.W. de Vries, parochivicaris tel. 06 – 45 29 02 66  
Prhansdevries2020@gmail.com  
 
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
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
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. 15-12 / 11:00 uur 3

e
 Zondag v/d Advent 

     Communieviering     
     Voorganger werkgroep Slagharen1 
     m.m.v. Stephanuskoor 
    
Zo. 22-12 / 11:00 uur Eucharistie      
     Voorganger pastor H. de Vries 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
      
Di. 24-12 / 18:30 uur Kerstavond 
     Kerstviering kinderen 
     Voorganger José en Jos 
     Collecte Diaconie 
 
Di. 24-12 / 21:00 uur Kerstavond 
     Communieviering 
     Voorganger pastor M. klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     collecte Diaconie 
 
Wo. 25-12 / 11:00 uur Kerstmis 
     Eucharistie 
     Voorganger  pastor J. Rutgers 
     m.m.v. Poco a Poco 
     collecte Diaconie 
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Do. 26-12 / 10:00 uur Tweede Kerstdag 
     Eucharistie 
     Voorganger alle pastores 
     Emanuel viering in Ommen 
 
Zo. 29-12 / 11:00 uur Heilige Familie 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Ma. 01-01 / 10:00 uur Nieuwjaarsdag 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     Gezamenlijke viering in Dedemsvaart 
 
Zo. 05-01 / 11:00 uur Openbaring des Heren 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor en Poco a Poco 
     Nieuwjaars receptie 
 
Zo. 12-01 / 11:00 uur Doop van de Heer 
     Communieviering 
     Voorganger pastor M.  klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
      
Zo. 19-01 / 11:00 uur 2

e
 zondag door jaar  

     Communieviering     
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Start Actie kerkbalans 
 
Zo. 26-01 / 11:00 uur 3

e
 Zondag door jaar 

     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 



                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2019 

- 7 - 

      
Zo. 02-02 / 11:00 uur Maria Lichtmis 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor J. Rutgers 
     m.m.v. Poco a Poco 
     Blasiuszegen 
 
Zo. 09-02 / 11:00 uur 5e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     na afloop koffie drinken 
 
 
 

 
 
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. 22-12 / 11:00 uur Dana & Samuell 
Di. 24-12 / 21:00 uur Iris & Claire 
Wo. 25-12 / 11:00 uur Anouk & Christiann 
Zo. 05-01 / 11:00 uur Elmer & Claire 
Zo. 02-02 / 11:00 uur Anouk & Robin 
Zo. 09-02 / 11:00 uur Christiann & Samuell 
 
 
 
Lectoren 
Zo. 15-12 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo.  22-12 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Di. 24-12 / 21:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Wo. 25-12 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 29-12 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 05-01 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 12-01 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 26-01 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 02-02 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 09-02 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
 
 
Kosters 
Zo. 15-12 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 22-12 / 11:00 uur  dhr. P. v.d. Burg 
Di. 24-12 / 21:00 uur  dhr. H. Rusken 
Wo.  25-12 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 29-12 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 05-01 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 12-01 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 19-01 / 11:00 uur  dhr. P. v.d. Burg 
Zo. 26-01 / 11:00 uur  mw. W, Stel 
Zo. 02-02 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 09-02 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
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VIERINGEN ROND DE KERSTPERIODE 
 

 
Kerstavond 24 dec. om 18.30 uur Kinderkerstviering met José en Jos 
 
Kerstavond 24 dec. om 21.00 uur Nachtmis met pastor klein Overmeen 
Koor: Stephanuskoor 
 
Eerste Kerstdag 25 dec. om 11.00 uur Eucharistie met pastor Rutgers 
Koor: Poco à Poco 
 
Tweede Kerstdag 26 dec. om 10.00 uur Emmanuelviering in Ommen 
 
Zondag 29 dec. om 11.00 uur Communieviering met pastor Butti 
 
Nieuwjaarsdag om 10.00 uur Gezamenlijke viering in Dedemsvaart 
 
      
Hier volgt een speciaal bericht voor alle kinderen, voor hun 
mama's en papa's, voor hun oma's en opa's, voor hun vriendjes en 
vriendinnetjes: 
 

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

 
Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari 2020 
 
We willen iedereen van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op 
zondag 5 januari 2020, na afloop van de viering waarin pastoor 
Monninkhof voorgaat en waarbij beide koren zingen. 
We hopen dat we velen persoonlijk een gezond en voorspoedig 2020 
zullen kunnen wensen.  
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PASTORALIA 
 
 
Ubuntu, de parochie en een quiche 
 

Wellicht dat u de titel hierboven leest en denkt: “Wat 
doet dit in ons parochieblad?” en ik moet u bekennen, dat ik dat in 
eerste instantie niet eens zo’n hele 
gekke vraag zou vinden. Want ik wil het 
graag met u, met jou, hebben over 
precies díe drie dingen en hun 
onderlinge samenhang. 
 
Dus ik neem u mee terug naar 
maandagochtend 7 oktober jl., oftewel 
mijn vrije dag. Want terwijl ik de afwas 
stond af te drogen, vroeg ik mezelf af 
wat ik die enige werkvrije dag van de 
week eens zou gaan doen. Ik besloot 
het kookboek dat ik onlangs had 
gekocht eens door te bladeren en kwam 
uit bij een zalm/broccoli quiche die ik besloot te gaan maken. Na de 
ingrediënten te hebben opgeschreven, stapte ik in de auto naar 
Hardenberg, want naast een bezoek aan de supermarkt had ik ook nog 
een bakblik nodig en die zou ik daar ongetwijfeld kunnen vinden.  
 
Even later weer thuis, het recept goed volgend, had ik veel meer plezier 
dan ik had verwacht in het zélf in elkaar draaien van die quiche. Want 
i.p.v. er bij een willekeurige supermarkt één kant-en-klaar te kopen om 
alleen nog zelf op te warmen, begon ik nu met losse ingrediënten en 
heb ik uiteindelijk een paar uur nodig gehad om tot het smakelijke 
eindresultaat te komen.  
 
En terwijl ik met die quiche bezig was, moest ik denken aan een boek 
dat ik aan het lezen ben over een bepaalde Afrikaanse filosofie, 
Ubuntu. Wat zoiets omvat als: “een persoon is een persoon door 
andere personen” (umuntu, ngumuntu, ngabantu – Xhosa/Zulu). Het 
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boek Ubuntu Everyday is geschreven door Mungi Ngomane, 
kleindochter van Desmond Tutu (Nobelprijswinnaar voor de Vrede en 
Anglicaans aartsbisschop in Zuid-Afrika).  
 
En de reden waarom ik tijdens het klaarmaken van die quiche aan 
Ubuntu moest denken, was omdat het als centrale kerngedachte heeft: 
“de gemeenschap”. En díe gedachte, bracht me vervolgens weer bij de 
parochie. Want een persoon, ikzelf bijvoorbeeld, ben niet iemand enkel 
en alleen op mijzelf, maar ik ben pas iemand in relatie tot een ander, of 
tot de gemeenschap. En dat maakt het, naast een zeer humanistisch 
principe, een onmisbaar fundament van ons eigen christelijk geloof en 
daaruit voortkomend, de parochie.  
 
Want onze eígen parochie heet, de Emmanuelparochie, wat betekent: 
“God-met-ons”. Niet God-in-z’n-eentje, maar God met ieder van ons, 
met u en met mij. En evenals als die quiche, die niet uit maar één 
ingrediënt bestaat, bestaat ons geloof en daarmee, onze parochie, ook 
niet enkel en alleen maar uit God of uit onszelf, maar uit een 
samenvoeging van beide: een wederkerige gemeenschap. 
Ja, zoals die zelfgemaakte quiche, bestaat onze parochie ook niet uit 
maar één deel of lidmaat. Niet alleen uit priesters of pastoraal werkers, 
maar ook niet uit enkel parochianen. Ja, alleen sámen en met elkaar, 
kunnen we een gemeenschap van gelovigen zijn. Waarbij de één niet 
tegen de ander kan zeggen: “Omdat jij niet bent zoals ik ben, hoor je 
niet bij de gemeenschap of de Kerk.”  We hebben elkaar dus nodig.  
 
Belangrijk voor een goed functionerende en levendige gemeenschap, is 
respect voor elkaar. Want gelijkheid in strikte zin bestaat niet, omdat we 
allemaal individuen en uniek zijn, maar we kunnen wel degelijk 
gelijkwaardig met elkaar omgaan en ons tot één ieder verhouden. De 
parochie is hierin geen uitzondering, maar veel eerder exemplarisch. In 
de toekomst zal ons respect voor de A/ander nog belangrijker zijn dan 
ooit tevoren, doordat we steeds meer en meer zullen moeten 
samenwerken, om de Kerk van morgen gestalte te geven in onze tijden 
van krimp.  
 
Want geloof is, zoals u/jij, ongetwijfeld merkt, geen vanzelfsprekendheid 
meer. Veel mensen laten traditionele geloofswaarheden los of zelfs 
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vallen, maar krijgen (/nemen) er niets substantieels voor in de plaats 
terug. Wat overblijft, is een zogenoemde quiche zonder smaak, een 
omhulsel zonder de juiste ingrediënten.  
 
De quiche die ik 7 oktober maakte, bevatte alle ingrediënten zoals het 
recept voorschreef, maar ook een aantal andere van buiten het recept, 
die ik naar eigen inzicht toevoegde. Enerzijds omdat vernieuwing niet 
persé vermindering van kwaliteit betekent en anderzijds omdat een 
beetje eigenzinnigheid nooit verkeerd is. Zo is het denk ik ook met onze 
Kerk. De vastgestelde ingrediënten zijn een beproefde manier om tot 
een goed resultaat te komen. Maar wellicht doen we er niet persé 
verkeerd aan, om soms eens wat nieuwe en eigen keuzes te maken. 
Hierbij het goede niet uit het oog verliezend noch bang zijn om het 
onbekende tegemoet te treden. Als wij, u, jij en ik, het aandurven, om 
als gelovigen van onze Emmanuelparochie dit karwei samen op en aan 
te pakken, weet ik zeker dat de parochie en de Kerk van morgen er één 
is, vervuld met hoop en geloof, met God in ons midden.  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
Emmanuelparochie 
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PASTORALIA 
 
 
 

Advent……….en Kerst………. zorg er goed voor!! 
Als de klok verandert en de wintertijd begint, dan 
wordt het voor mijn gevoel al heel snel heel vroeg donker. Zo beginnen 
de avonden eerder en worden zo steeds langer. Het donker maakt dat 
je naar binnen trekt, want buiten is het niet alleen donker, maar ook 
vaak nat en koud. Binnen doe je andere dingen. Kinderen zitten dan 
nog langer achter hun spelcomputer en volwassenen kijken nog langer 
televisie of turen daarvoor op hun mobieltje of tablet. Creatieve mensen 
gaan knutselen of spelen samen een spelletje of gaan puzzelen. 
Liefhebbers van lezen, komen eindelijk toe aan de boeken die al een 
tijdje er op wachten om gelezen te worden. En ook Sinterklaas helpt 
mee het binnen gezellig te maken. 

 
Naar binnen keren we vaak ook in 
gedachten. Sommige mensen raken 
dan met hun gedachten in de knoop: 
ze gaan piekeren of somberen. 
Anderen vinden juist nu de tijd om 
zich ergens in te verdiepen of om zich 
over iets te bezinnen. In het 
winterprogramma van onze parochie 
‘Inzicht en Uitzicht’ staan juist van die 
activiteiten voor die lange donkere 

winteravonden die mensen aan het knutselen (kerstengeltjes maken) of 
aan het denken zetten (filosofie, films, bijbel, lezing over Maria, etc.). 
 
Ook de Advent is bij uitstek een periode om een beetje naar binnen te 
keren in jouw eigen binnenste en een mooie tijd om inhoudelijk weer 
alles op een rijtje te zetten. Eigen aan ons christelijk geloven is immers 
dat we altijd gevraagd worden om ons geweten te gebruiken en met 
enige regelmaat aan een soort gewetensonderzoek te doen: Hoe heb ik 
me in de afgelopen periode gedragen? Kwam wat ik gedaan heb aan 
anderen ten goede? Was ik oprecht en eerlijk? Hoe heb ik me 
verhouden tot mijn partner, mijn collega’s, mijn vrienden en vriendinnen, 
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mijn kinderen? Was ik voldoende attent, betrokken, liefdevol, mild in 
oordelen. Kortom: heb ik me als een goed christen gedragen?  
Al deze bezinnende vragen over ons 
denken en doen maken ons bewust van al 
die goede werken die (nog) niet af zijn of 
nog te gebeuren staan. Ze helpen ons weer 
in goede verhouding met onszelf en de 
ander en God te komen. Wie in de 
adventstijd naar een boeteviering gaat of 
(naar woorden van pastor Wenker) een 
viering van verzoening, krijgt vanzelf de tijd om erover na te denken. 
Dat is eigenlijk rijkdom, want herstel van wat beschadigd is, of alsnog 
de vergeving ontvangen of het geven ervan maakt een mens 
gelukkiger.  
 
Die tijd van inkeer brengt ons als het ware vanzelf bij het kerstfeest. 
Dan vieren we dat op een onverwachte plaats op een onverwacht 
moment licht binnendringt in de duisternis van het leven. Wanneer je 
het gevoel hebt dat het steeds donkerder wordt, blijkt er plotseling toch 
een ommekeer. Dat is in de natuur zo en eigenlijk ook in ons denken. 
Er wordt ons verteld dat ons een Redder is gegeven, toekomst wordt 
aangereikt. Dat er alle reden is om altijd en overal mensen van de Hoop 
te zijn, want de duisternis heeft het laatste woord niet. 
 
Maar er is meer! Bij de voorbereiding van de kerstviering met leden van 
het koor ontdekten we al lezend dat er aan de geboorte van Jezus, de 
zoon van God, ook iets bijzonders is. God komt niet in de wereld als 
een machtige leider, als een doortastende ondernemer of als 
charismatische voorganger. Hij komt in de duistere wereld als een kind. 
Welnu, wanneer in onze wereld in een gewoon gezin een kind wordt 
geboren, dan wordt dat kind liefdevol ontvangen. Degenen die een kind 
krijgen, omringen het met hun genegenheid en liefde en ze gaan er 
vanaf het begin goed voor zorgen. Want kleine mensenbaby’s zijn 
hulpeloze schepseltjes. Gelukkig komen daarom de meeste nieuwe 
mensenkinderen terecht bij ouders die er vanaf het begin ‘gek’ mee zijn 
en die ouders zorgen er voor dat zo’n klein mensje niks te kort komt.  
God komt in onze wereld eigenlijk ook als een kind als een cadeautje 
waar goed voor gezorgd moet worden. Dat kind kan groot worden als 
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het met alle liefde wordt omringd. Je kunt het ook 
zo zien: onze God komt onder ons en kan alleen 
worden wie Hij is, wanneer we Hem in ons 
midden opnemen en er goed voor gaan zorgen. 
Wij mensen worden zo zelf verantwoordelijk voor 
wie God voor ons kan worden en kan zijn. Een 
klein mensenkind  moet met liefde omringd 
worden en in genegenheid gekoesterd. Alleen zo 
kan een mens worden wie hij/zij ten diepste is. Onze goede God kan 
alleen zichtbaar worden in onze wereld als we aan zijn zoon volop 
liefde schenken en hem met genegenheid in ons hart koesteren. Zo kan 
ons geloven groeien, omdat God in zijn zoon in ons leven groot kan 
worden.  
Wij als pastores zijn ook in het afgelopen jaar bezig geweest om met u 
ons geloof te koesteren en met u samen de goede God een beetje 
meer zichtbaar te laten zijn in onze omgeving. 
Dank aan al de vrijwilligers en vakmensen die onze eredienst, onze 
diaconie, onze catechese en de opbouw in onze 
geloofsgemeenschappen hebben ondersteund. Het komende jaar zal 
een verdere verandering van ons pastoresteam doormaken. We blijven 
evenwel geloven dat de liefde van God voor ons even tijdloos en 
onvoorwaardelijk blijft. Vooreerst mede namens al mijn collega’s een 
hele goede Adventstijd, een zinvolle kerst en een heel mooi begin aan 
2020 gewenst. 
 
G. Noordink 
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PASTORALIA 
 
 
 

 
Moeilijke woorden 
 
Soms krijg je als pastoor leuke vragen. Dit overkomt me vanavond, 
kort na de Mis in de kerk in Dalfsen. Hopelijk heeft misdienaar 
Anna goed geluisterd naar mijn preek. Maar hoe dan ook heeft ze 
haar tijd goed besteed. Want ze heeft het misboekje nauwgezet 
bestudeerd. Ze vraagt me naar de betekenis van een aantal 
“moeilijke woorden”. 
Het eerste woord, dat ze aanwijst in het boekje is “peccata”. Eerst 
leg ik haar uit, dat dit geen alledaags woord is. Het is geschreven 
in het Latijn. Latijn, zo vertel ik, is een taal, die in alle (katholieke) 
kerken over heel de wereld wordt gesproken. Je kunt het 
vergelijken met Engels als wereldtaal. 
Dan het woord ‘peccata’ zelf. Het betekent: ‘zonden’. We doen 
allemaal wel eens iets fout, zo leg ik uit. Zelfs een pastoor. 
“Moeders ook”, zo hoor ik de lectrice naast me zeggen. Waren alle 
mensen maar zo eerlijk, denk ik bij mezelf. Hadden we allemaal 
maar zoveel zelfinzicht. Dan zouden we met ons allen ‘sorry’ 
kunnen zeggen, om vergeving kunnen vragen. Dan zouden we 
elkaar in de armen vallen, omhelzen, en zag de wereld er heel 
anders uit! Een toekomstdroom … 
Over ‘toekomstdromen’ gesproken: het volgende ‘moeilijke woord’, 
waarop Anna haar oog heeft laten vallen, is: “sanctus”. Ook dit is 
Latijn, die moeilijke kerktaal ook. Dit woord betekent: “heilig”. 
“Heilig” heeft te maken met “heel”, en met “heil”. Het wil zeggen: 
een leven leiden, zoals God dit graag wil. Hierbij gaat het er niet 
om, dat we perfect zijn (we maken allemaal wel eens een fout), 
maar wel dat we ons best doen, dat we alles doen wat we kunnen 
om van God te houden en lief te zijn voor elkaar. Heiligen – zoals 
degene naar wie onze kerk genoemd is: Cyriacus - zijn hierin een 
voorbeeld. Maar heiligheid is een schoen, die ons allemaal past, op 
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grond van ons doopsel en vormsel. De doop is een geschenk, dat 
wij van onze ouders meekrijgen. Ze willen graag, dat wij bij God 
horen. Maar het vormsel is ons eigen ja-woord; laten we ons 
vormen, dan zeggen wij ‘ja’ tegen God, en beloven wij ‘heilig’ te 
leven, naar het voorbeeld van Jezus. 
Al het goede bestaat in drieën. Het derde ‘moeilijke woord’, dat 
Anna aanwijst, is “eucharistisch”, van: “eucharistisch gebed”. Dit is 
geen Latijn, maar Grieks; de taal waarin de verhalen van Jezus het 
eerst zijn opgeschreven. Ten tijde van Jezus’ leven, was Grieks de 
‘handelstaal’, die door veel ‘internationale’ mensen van die tijd 
gesproken werd. ‘Eucharistisch’ betekent: ‘dankjewel zeggen’. We 
zeggen dank aan God, omdat Hij van ons houdt, omdat Hij er altijd 
voor ons is, en omdat Hij heel dicht bij ons komt in Zijn Zoon Jezus, 
die Zijn leven aan ons geeft in het heilig brood: “Lichaam van 
Christus”. Voor zoveel liefde, voor het geschenk van Zijn leven, dat 
wij telkens mogen ontvangen, als wij ter communie gaan, willen we 
God graag bedanken.  
Eigenlijk hebben de drie ‘moeilijke woorden’, waar Anna naar 
vraagt, alles met elkaar te maken. We zijn geen ‘heilige boontjes’, 
want we maken allemaal wel eens een fout. Maar als we ‘sorry’ 
zeggen, om vergeving vragen; dan krijgen we een nieuwe kans, en 
kunnen we groeien naar ‘heiligheid’. En voor die nieuwe kans, 
mogen we God altijd danken, in de ‘eucharistie’, dat is God 
‘dankjewel zeggen’. 
Dankjewel Anna, dat je ons door je vraag over ‘moeillijke woorden’ 
zoveel stof tot nadenken hebt gegeven; en ons zo dichter hebt 
gebracht bij wat er in ons geloof zo belangrijk is. 
 
 Pastoor André Monninkhof 
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PASTORALIA 
 
Recht Op Het Doel Af 
 
Het weekend van 5 en 6 oktober jl. ,is voor mij een 
bijzonder weekend. Het is een heel speciale ‘mix’ van 
geloof en sport. 
Het begint op zaterdagmorgen met een jeugdvoetbalwedstrijd in 
Zwolle, tussen de teams van SVI (Ittersum) onder 17 en Rohda 
Raalte onder 17. Een sportieve wedstrijd, mooi om te fluiten, één 
gele kaart. Jammer genoeg vallen er geen doelpunten, het bleef 0-
0. Achteraf hoor ik ‘via via’ dat ik als scheidsrechter in het veld 
nogal veel praat, om beslissingen aan spelers uit te leggen. Hier 
ligt voor mij dus nog een aandachtspunt! 
’s Middags ben ik in de Brigittakerk in Ommen. Mensen kunnen het 
sacrament van boete en verzoening ontvangen (biecht). We zijn 
allemaal maar mensen, we maken allemaal wel eens een fout, 
goed om hierbij te kunnen stil staan en in Gods Naam vergeving te 
kunnen ontvangen. Hierna is er het ‘heilig uur’, met het 
avondgebed, aanbidding van het Allerheiligste en het 
rozenkransgebed. Mooi om even stil te worden voor Onze Lieve 
Heer en Hem voor te leggen, wat ik op het hart heb! 
Een paar dagen tevoren kwam ik tot de ontdekking, dat ik op deze 
zaterdagavond – anders dan gebruikelijk – niet ingeroosterd ben 
voor een viering. Deze ‘buitenkans’ benut ik, om een bezoek te 
brengen aan de derby RKSV “Rohda Raalte” 1- Heino 1. Deze 
derby, zo is mij verteld, is altijd een groot feest. Ook nu is dit het 
geval. Er is veel publiek op dit duel afgekomen. Bij de ingang van 
het Rohda veld word ik meteen herkend door iemand, die ik enige 
uren daarvoor nog had ontmoet bij de wedstrijd in Zwolle (zie 
hiervóór). Ook iemand, die familie is van pelgrims, die kort geleden 
met ons mee zijn geweest op bedevaart naar Lourdes, spreekt mij 
aan. Ik mag meteen doorlopen, een mooie geste!  
Eenmaal binnen ontmoet ik langs de lijn, een bestuurslid van de 
parochie. Hij is getooid met een groen-witte sjaal van Heino. Van 
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zijn vrouw krijg ik er ook één. Uitgedost met dit fan-attribuut, neem 
ik plaats op de tribune. De wedstrijd zelf is meer spannend dan 
fraai. Lange tijd ziet het er naar uit dat het zal uitdraaien op een 
gelijkspel. Maar het venijn zit in de staart. In de laatste minuut 
maakt Rohda de (verdiende) 2-1. Jammer genoeg verlaat ik na het 
eindsignaal, met een katterig gevoel de tribune. De winnende 
treffer van Rohda is omstreden, er zijn veel protesten van spelers 
van Heino. Maar goed, de scheidsrechter beslist, zo is het ook dit 
keer.  
Na afloop ga ik nog even naar de kantine. Daar zit de stemming er 
goed in. Ik zie meer ‘groen wit’ (Heino) dan ‘geel rood’ (Raalte). 
Zijn we toch nog sportieve verliezers …Het glas is halfvol (bij mij 
geen alcohol; 0.0), de return volgt komend voorjaar in Heino. Dat 
belooft nog wat ! 
De zondag begint met de vroegmis in de kerk van Lierderholthuis. 
In mijn overweging steek ik de aanwezige agrariërs een hart onder 
de riem. Zelf heb ik als jochie ook op het melkkrukje gezeten, dus 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan … De agrariërs moedig ik 
aan, om hun geloof, ook al is dit zo klein als een mosterdzaadje, te 
behouden. In hun leven hebben ze al heel wat ‘mosterdzaadjes’ 
uitgestrooid, dus bij hen zou er toch wel een gelovig fundament 
gelegd moeten zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat je je als 
agrariër wel op je ziel getrapt voelt, als je naar je gevoel de schuld 
krijgt van de hele stikstofproblematiek. Je staat niet met de neus 
vooraan, je doet ‘gewoon’ je werk (net zoals de dienstknecht uit het 
evangelie); maar door de huidige crisis komt opeens je grote 
passie op het spel te staan; want de boerderij is toch je 
levenswerk, generaties lang doorgegeven, ‘ora et labora’, bid en 
werk, leven met de natuur en met het ritme van de seizoenen … 
Gelukkig vertelt na afloop van deze viering één van de 
misdienaars, dat hij later ook boer wil worden. De jeugd is de hoop 
nog niet verloren ! 
Dan terug naar Ommen. Daar begint om 11.00 uur de 
Caritasviering. Deze dienst staat in het teken van onze 
betrokkenheid als geloofsgemeenschap bij mensen, die niet 
vanzelfsprekend geluk kennen in hun leven. Geloof is een 
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geschenk van God, zo zeg ik in mijn preek. Dit geschenk vraagt 
erom, door ons uitgepakt te worden. Dit kan bijvoorbeeld door 
aandacht voor eenzame en zieke mensen. Symbool hiervan is een 
amaryllusbol. Zelf ben ik er niet zo in thuis. Maar op internet lees ik, 
dat uit zo’n bol wel 6 grote bloemen kunnen bloeien. Een prachtig 
cadeau om mee te nemen naar iemand, die een bezoek zeer op 
prijs stelt. Velen laten hun hart spreken, de amaryllusbollen, 
worden alle meegenomen. 
Op zondagmiddag is er in de kerk van Ommen een 
huwelijksviering. Twee jonge mensen, Bart en Vera, laten hun hart 
spreken, en geven elkaar het ja-woord. Al eerder zijn zij op hun 
boerenerf voor de wet getrouwd. Maar nu sluiten ze hun huwelijk 
ook voor de kerk. Een mooie bevestiging van de liefde, die er 
tussen hen gegroeid is. Na afloop van deze gebedsviering (met 
huwelijkssluiting) is er nog een sfeervolle borrel in het gloednieuwe 
“Paviljoen aan de Vecht”.  
Tenslotte sluiten we dit bijzondere weekend in stijl af, in – hoe kan 
het anders – Raalte. In de Basiliek is daar ‘s avonds het plechtige 
Kevelaerlof. De kerkbanken zijn goed gevuld, de harmonie en de 
beide koren zorgen voor een passende muzikale omlijsting. Ook 
hier zijn we stil, voor het Allerheiligste. Wat ons bezig houdt, leggen 
we in alle rust aan God voor. In zijn preek gebruikt Mgr. Woorts, 
hulpbisschop van Utrecht en in Raalte geen onbekende, het beeld 
van de ‘navigatie’. We zijn allemaal op zoek naar onze weg door 
het leven. In Maria – zo stelt hij – hebben we een goede 
‘wegwijzer’ naar Jezus. Als tijdens de bruiloft in Kana de wijn dreigt 
op te raken, zegt ze, wijzend naar haar Zoon: “Doet maar, wat Hij u 
zeggen zal”. 
Zo zijn we dit weekend ‘recht op het doel af’ gegaan. Dat het 
mosterdzaadje van ons geloof, ons de goede ‘navigatie’ mag 
geven om op koers te blijven. 
 
 Pastoor André Monninkhof 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD   
 
In mijn vorige schrijven vermelde ik dat ons pastorale team in de 
toekomst aan krimp onderhevig is. Dat blijft ook zo, maar totaal 
onverwacht is er toch een pastor toegevoegd aan het team. Hans de 
Vries zal het team komen versterken in deeltijd, 50%. Op zondag 22 
december is het mogelijk kennis met hem te maken tijdens een kopje 
koffie na de viering. U bent allen van harte uitgenodigd. 
In de zomermaanden zijn wij als Locatieraad minder actief geweest, 
maar wel bij elkaar gekomen. Ook zijn we met een delegatie naar 
Enschede gegaan naar een opslag van kerkelijke spullen uit de 
gesloten kerken aldaar. Een nieuwe wijwatersbak staat inmiddels al 
bij de ingang. 
Eind november was er weer een najaarsoverleg met alle voorzitters en 
secretarissen van de Geloofsgemeenschappen. We worden dan 
bijgepraat over ontwikkelingen in de parochie en kunnen zaken in 
brengen die voor ons van belang zijn. Ook kwamen de 
pastoraatsgroepen bij elkaar om over specifiek hun profiel te spreken. 
Op beide bijeenkomsten heeft Gerard Noordink ons bijgepraat over het 
te maken beleidsplan. Hij legde ons een visie voor over onze kerk in het 
jaar 2024. Heel interessant en voer om over na te denken. 
Dan heel wat anders maar waar ik toch bij stil wil staan, dat zijn de 
mensen die in de afgelopen periode zijn overleden: 
In juni dhr. Theo Broens, Theo was actief binnen de diaconie / PCI en 
heeft meegedaan aan de cursus van de bezoekwerkgroep. Helaas 
werd hij kort daarna ziek. 
In augustus kregen we het bericht dat dhr. Lafort was overleden, hij 
woonde met zijn vrouw in de Vechtvoorde, maar was inmiddels 
verhuisd naar Ommen. 
In september overleden dhr. W (Wolter) ten Kate en dhr. A.M. (Ton) 
Geul. 
Wij zullen hen in onze gebeden herdenken. 
De lekenvoorgangers hebben dit jaar hun 30-jarig jubileum gevierd in 
Slagharen met een viering die in de beginperiode gemaakt is. Na afloop 
daarvan was er een gezellig feestje met alle (oud-)lekenvoorgangers uit 
onze regio. 
Dan zijn er nog een paar oproepen. 
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Het parochiebestuur is naarstig op zoek naar een secretaris en 
penningmeester. Er is op dit moment geen secretaris meer en de 
penningmeester, Herman Soepenberg moet aan het einde van het jaar 
stoppen. Het is van groot belang dat het parochiebestuur weer 
voltallig wordt. Mocht u zichzelf niet geroepen voelen of op dit moment 
geen tijd hebben, kijk dan eens rond in uw omgeving of daar een 
geschikt persoon te vinden is. Bij voorbaat dank voor uw moeite. 
Ook onze Locatieraad zoekt nog steeds uitbreiding. Wilt u niet zomaar 
in het diepe springen dan is er ook de mogelijkheid om gewoon eens 
een tijdje mee te draaien zonder vaste taak en te kijken hoe nu alles 
reilt en zeilt. De sfeer is goed en hoe meer mensen hoe lichter de taken 
voor een ieder zullen zijn. 
Meld je aan!!! 
In het kader van veiligheid wordt ons gevraagd om tijdens de vieringen 
een BHV-er in huis te hebben. Nu kunnen we wel allerlei mensen gaan 
opleiden tot BHV-er, maar dit is nogal kostbaar. Daarom is de vraag 
van ons, wie is al BHV-er en zou via een roulatiesysteem af en toe 
aanwezig willen zijn tijdens onze vieringen? 
En dan eindig ik met een aantal jubilarissen. Op zondag 10 november 
waren Leonie Brunink en Tiny Rusken 40 jaar lid van ons kerkkoor en 
Annie Jansen 25 jaar. Zij kregen een ereteken opgespeld en alle drie 
een mooie bos bloemen. Dames, ook namens het bestuur van harte 
gefeliciteerd en heel veel dank voor jullie jarenlange inzet. 
 
Vermeldenswaard is ook al vast dat ons 
koor volgend jaar 50 jaar bestaat. We 
zullen daar zeker nog de nodige aandacht 
aan besteden. 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
José Terhorst, voorzitter Locatieraad 
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FILMAVONDEN 
 
Op zondagavond 2 februari 2020 gaat de locatieraad voor de 9

e
 

keer een filmavond organiseren in onze kerk, aanvang 19.00 uur.  
U bent allen uitgenodigd voor deze gezellige avond, waarop een 
kopje koffie en/of thee uiteraard niet zal ontbreken. De film die wij 
op 2 februari laten zien, heet “ Rain Man”.  
Korte inhoud: Wanneer Charlie Babitt (Tom Cruise) hoort dat zijn 
rijke vader, van wie hij lange tijd vervreemd was, is overleden, reist 
hij van Los Angeles naar Cincinnati om de erfenis op te halen. 
Daar ontdekt hij dat het meeste geld gaat naar een onbekende 
partij en hij slechts de Buick Roadmaster en een verzameling 
rozenstruiken van zijn vader krijgt. Hij ontdekt dat de onbekende 
partij zijn oudere broer Raymond is, van wiens bestaan hij niet op 
de hoogte was.  
Raymond (Dustin Hoffman) is een autistische savant en heeft een 
dwangmatige dagelijkse routine. Hij heeft een fotografisch 
geheugen en kan eenvoudig de lastigste wiskundeopgaven 
oplossen, maar heeft lage sociale vaardigheden. Charlie neemt 
Raymond mee op reis naar Los Angeles, in de eerste plaats om 
Raymond ervan te overtuigen om hem een gedeelte van het 
geërfde fortuin te geven. In Las Vegas maakt Charlie misbruik van 
Raymonds wiskundeknobbel bij blackjack door hem kaarten te 
laten tellen. Uiteindelijk beseft Charlie hoe geldzuchtig hij is en 
betert hij zijn leven.  
We hopen op een grote opkomst en willen ook de mensen die 
minder goed ter been zijn en /of geen vervoer hebben, de 
mogelijkheid bieden aanwezig te zijn. Als u opgehaald wilt worden, 
kunt u contact opnemen met Gert Reimer, tel. 0523-266540/ 06-
55834529 of met Piet van der Burg, tel. 0523-266056.  
De volgende filmavond zal plaats vinden op zondagavond 5 april 
2020, welke film we dan draaien is nog niet bekend, het komt tzt op 
de website te staan! Houdt u de datum alvast vrij?  
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ACTIVITEITENPROGRAMMA EMMANUELPAROCHIE 
Inzicht en Uitzicht:  
 
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland 
(voor meer informatie zie de brochure en de website van onze 
parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 
Dinsdag 3 december 20.00 uur: 
Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
(iedere 1

e
 dinsdag van de maand) 

Woensdag 4 december 20.00 uur: 
Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
(iedere 1

e
 woensdag van de maand) 

Woensdag 11 december 19.30 uur 
Advent en Kerstmis in Beeld in Dalfsen door mgr. Woorts 
Woensdag 11 december 20.00 uur: 
Filosofie in Heino door pastor Butti 
(iedere 2

e
 woensdag van de maand) 

Donderdag 12 december  20.00 uur: 
Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
(2

e
 van vijf avonden) 

Donderdag 12 december 20.00 uur 
Filmavond in Heino 
Donderdag  19 december 19.30 uur: 
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
(iedere 3

e
 donderdag van de maand) 

Donderdag 26 december 17.00-21,00 uur 
Levende Kerststal in Vilsteren (via kaartverkoop tijdens de 
Boerenmarkt) 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
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UITNODIGING BEZINNINGSDAG 
 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bezinningsdag, die wij gaan 
organiseren. Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari 
2020, in het klooster bij Denekamp. Aanvang is 10.00 uur en de 
dag zal ongeveer 17.00 uur afgelopen zijn. Bij aankomst staat de 
koffie/thee met gebak voor u klaar, daarna begint het eigenlijke 
bezinningsprogramma.  Tussen de middag kunt u genieten van 
een warme maaltijd. Na de warme maaltijd gaan we met ons allen 
naar Thuine in Duitsland. Wij mogen daar, na ontvangst met koffie / 
thee en gebak, een kijkje nemen in het klooster. Dit vanwege het 
150-jarig bestaan van de kloosterorde. De kosten voor deze dag 
zijn 25 euro per persoon. U kunt zich opgeven door u aan te 
melden en te betalen bij Gert Reimer. Als u dat liever doet kunt u 
ook het geld overmaken naar zijn bankrekening. Het nummer is: 
NL87SNSB0907685404, tnv GAM Reimer en / of VEM Reimer-
Meijer. Graag even vermelden bezinningsdag 2020 en natuurlijk 
uw naam. Als u hebt betaald, bent u ook aangemeld. Aanmelden 
kan tot en met zondag 5 januari 2020.We vragen u om bij opgave 
ook te vermelden of u kunt rijden. We maken dan een schema voor 
het vervoer. Bij de ingang van de kerk ligt ook een lijst waarop u 
zich kunt aanmelden. We hopen op een grote deelname. En dat we 
er samen een inspirerende dag van gaan maken. 
 
Namens de locatieraad, 
Gert Reimer  
Bereikbaar onder nummer: 0655834529 
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NIEUWE PASTOR  
 
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie laten wij U het volgende weten. 
 
Onlangs zijn we namens het bisdom benaderd door Vicaris 
Cornelissen over de beschikbaarheid van een nieuwe pastor. Dit 
mede in het perspectief van veranderingen, die binnen enige tijd in 
het pastoraal team zullen gaan plaatsvinden, waaronder het 
afscheid volgend najaar van pastoraal werker Gerard Noordink. 
 
We zijn blij U te kunnen meedelen dat het pastoraal team van onze 
parochie versterkt zal worden met pastor Hans de Vries. Met 
ingang van 1 december a.s. zal hij als priester half time (voor de 
helft van de tijd) in onze parochie en haar geloofsgemeen- 
schappen, komen werken. 
 
Tot voor kort, was pastor Hans de Vries als priester werkzaam in 
de Marcellinusparochie in Rijssen/Enter en omgeving. Maar 
binnenkort gaat hij dus in onze parochie van start. 
 
De officiële presentatie van pastor Hans de Vries zal zijn in het 
nieuwe jaar, op vrijdagavond  3 januari, om 19.00 uur, in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Heino. 
 
Na afloop van deze presentatieviering, waarvoor U bij deze wordt 
uitgenodigd, kunt U onze nieuwe pastor ontmoeten. 
Als pastoraal team en parochiebestuur verheugen wij ons op de 
samenwerking met pastor Hans de Vries, en wensen hem Gods 
zegen en alle goeds in onze Emmanuelparochie. 
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EVEN VOORSTELLEN….. 
 
“Leven is aangeraakt worden”. Deze 
woorden die ik op jonge leeftijd hoorde 
hebben indruk gemaakt en daarom gaan 
ze al een heel leven met mij mee. In 
liefde aangeraakt worden door familie, 
vrienden en door Jezus en Maria. Zelf 
anderen ook zó aanraken. En tot de 
ontdekking komen dat ook God mij 
aangeraakt heeft. 
Mijn ouders hebben mij en mijn zus 
opgevoed in het RK geloof. Zij hebben mij 
in contact gebracht met de Schrift en de 
Traditie, met Christus en zijn Kerk. Zij zijn mij daarin voorgegaan en 
hebben tot in hun 70ste levensjaar als vrijwilliger voor onze Kerk 
gewerkt. Van jongs af aan heb ik dat ook gedaan.  
Ik ben van het bouwjaar 1962 en geboren in Meppel. Vroeger wilde ik 
bij de Politie. Helaas werd ik afgekeurd voor militaire dienst dus dat ging 
niet door. Al vroeg werd ik geraakt door muziek. Na de middelbare 
school heb ik klassiek orgel gestudeerd, koordirectie en piano aan het 
Conservatorium in Zwolle en ben dirigent geweest van het gemengde 
koor van de parochie H. Clemens in Steenwijk waar ik een groot deel 
van mijn leven heb gewoond. Enkele jaren heb ik daar orgellessen 
gegeven, maar kon er niet mijn brood mee verdienen. Ik heb mij laten 
omscholen tot auto-rijinstructeur, lesgegeven in Zwolle en dat heb ik vijf 
jaar met veel plezier gedaan. Het lesgeven vond ik prachtig en zeker 
het contact met mensen. Ik begon mij in die jaren steeds meer te 
interesseren voor de levensverhalen van mijn leerlingen.  
 
Er groeide in mij een verlangen om meer voor mensen te betekenen en 
voor onze Kerk te werken dan hoofdzakelijk lesgeven. Ik moest leren 
dat ik niet zelf de regisseur ben van mijn leven maar dat God dat is. 
Tijdens die jaren ben ik aangeraakt door Christus die mij een 
levensvervullende taak gaf. Dat resulteerde na jaren zoeken naar een 
antwoord tot de keuze voor het priesterschap in 1995. Dat was nieuw 
voor mij de regie uit handen te geven, maar voelde aan dat dat juist de 
levensvervulling kon worden die ik altijd al gezocht had.  Ik was toen 
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bijna 33 jaar en meldde mij aan bij het Ariënskonvikt, de 
priesteropleiding van ons Aartsbisdom. Ik heb er acht jaren fulltime 
gestudeerd met veel plezier.  
In die tijd begon er een steeds hechtere band te groeien met Christus. 
Hij riep mij tot het priesterschap en ik leerde steeds beter zijn stem 
verstaan en ernaar te handelen. In 2004 ben ik in de kathedraal te 
Utrecht gewijd door Kardinaal Simonis. Mijn eerste benoeming was in 
Wijk bij Duurstede en Cothen. Vijf jaren heb ik daar gewerkt. Daarna 
werd ik pastoor in de kop van NW Overijssel, de H. Christoffel parochie. 
Het pastoorschap lag mij niet en mijn gezondheid begon er onder te 
lijden. Ik kreeg een burn-out en enkele kleine hersenbloedingen, later 
nog de ziekte van Lyme en ik was blij benoemd te worden als parochie-
vicaris of kapelaan in de parochie Thomas a Kempis, Zwolle, de H. 
Norbertus parochie (Flevopolder) waar ik met veel plezier heb gewerkt. 
Daarna in de Marcellinusparochie, Rijssen en de Jorisparochie 
(Almelo). 
Het priesterschap is het mooiste dat mij is overkomen. Onlangs heeft 
mijn bisschop mij benoemd in uw Emmanuelparochie waar ik bijzonder 
hartelijk ben ontvangen door het team en bestuur. Vanwege ziekte 
periodes ben ik tijdelijk half afgekeurd en start vanaf 1 dec. voor 50%. 
Team en bestuur hebben mij heel goede en wijze raad gegevens. 
Volgend jaar ga ik de pastorie in Heino bewonen. Tot die tijd mag ik 
wonen aan de Hammerweg 3 te Dalfsen. 
Ik wil heel graag met u kennismaken, verheug mij erop samen mèt u 
gelovige te zijn en vóór u priester.  
 
Pastor Hans de Vries 
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UITNODIGING 

 

 
 
Per 1 december 2019 is pastor Hans de Vries 
door kardinaal Eijk benoemd tot parochievicaris van de 
Emmanuelparochie. 

 
Op vrijdag 3 januari 2020 om 19.00 uur wordt hij tijdens 
een feestelijke viering in de O.L.Vr. Tenhemelopneming 
kerk, Canadastraat 24 te Heino, gepresenteerd door vicaris 
R.G.W. Cornelissen. 
 
Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum  
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking met pastor 
Hans de Vries. 

 
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
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CATHOLICIM – VERKEN DE KERK 
 
Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-
Katholieke Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het 
geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het gebed, de 
liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je er goed aan om je aan te 
melden voor CATHOLICISM – Verken de Kerk. 
 
CATHOLICISM is een 10-delige dvd-serie gemaakt door bisschop 
Robert Barron. Barron is hulp-bisschop van het bisdom Los Angeles in 
de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hij is de oprichter van Word 
on Fire Ministries, waarmee hij de eeuwenoude tradities en het geloof 
van de Kerk verspreid d.m.v. moderne kanalen, zoals Social Media. Kijk 
op: www.wordonfire.org.  
 
In het nieuwe kerkelijk jaar 2019 – 2020, wil ik graag met u deze 
ontdekkingstocht aangaan, samen met Robert Barron. Om zo samen te 
ontdekken wat het Rooms-Katholieke geloof inhoud en te bieden heeft. 
Aanleiding voor dit initiatief is het Jaar van de Eucharistie dat vanaf de 
eerste zondag van de Advent 2019 door het aartsbisdom Utrecht wordt 
afgekondigd en dat eindigt op het hoogfeest van Christus Koning in 
2020.  
 
De bedoeling van CATHOLICISM – Verken het Geloof, is dat we 
ongeveer twee uur samenkomen, een aflevering kijken en vervolgens 
met elkaar erover in gesprek gaan. Het is niet verplicht alle 
bijeenkomsten aanwezig te zijn, u kunt natuurlijk ook gerust zelf een 
keuze maken. Wél is het praktisch dat u zich bij mij, pastor Johan 
Rutgers, pr. opgeeft, dan kunnen we rekening houden met de 
hoeveelheid koffie en thee. Er is géén verplichte bijdrage, maar een 
vrijwillige gift om de onkosten te dekken is van harte welkom en wordt 
zéér gewaardeerd.  
 
Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten (of alle 10 natuurlijk).  
Alle goeds, zegen en inspiratie toegewenst,  
 
Pastor Johan Rutgers, pr. 
Emmanuelparochie  

http://www.wordonfire.org/
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Voor wie:  Iedereen die geïnteresseerd is in het Rooms-
Katholieke geloof 
Waar:   Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 
7701 AK Dedemsvaart 
Hoe laat:  19.30 tot 21.30 uur 
Wanneer in 2019 
3 december – Jezus, God en mens 
Wanneer in 2020 
7 januari – Het onderricht van Jezus 
4 februari – Het mysterie van God 
3 maart – Maria, de Moeder van God 
7 april – Petrus en Paulus 
12 mei – Christus en de Kerk 
2 juni – Liturgie en Eucharistie  
(in juli en augustus niet i.v.m. zomerperiode) 
1 september – De gemeenschap van de heiligen  
6 oktober – Gebed en geestelijk leven  
3 november – Het eeuwig leven 
Kosten:  Vrije gift 
 
Aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar 
pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. “CATHOLICISM -  Verken de Kerk” 
of door te bellen met nummer 06 53 21 01 74. Vermeldt dan 
even je naam en je verdere contactgegevens. 

mailto:pastor.rutgers@gmail.com
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JAAR VAN DE EUCHARISTIE 
 
Onlangs schreef collega Johan Rutgers een aankondiging van het 
komende Eucharistisch jaar. Zie hiervoor de website van onze 
parochie: https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief  
 
Dit eucharistisch jaar is een initiatief van onze Bisschop, Kardinaal 
Eijk. Dit Eucharistisch jaar begint op de eerste zondag van de 
Advent, 1 december a.s. De bedoeling van dit Eucharistisch jaar is, 
om nog meer de aandacht te vestigen op de viering van de 
Eucharistie als hoogtepunt en bron van ons geloof. 
 
Intussen hebben we in het pastoraal team overlegd over wat we 
vanuit ons team, in het kader van dit Eucharistisch jaar, in onze 
parochie gaan aanbieden. 
 
Op de eerste plaats wasl er op zondag 1 december, in de viering in 
het Eucharistisch centrum van onze parochie, de Brigittakerk in 
Ommen, speciaal werd stil gestaan bij de opening van dit 
Eucharistisch jaar. Ook in vieringen in andere 
geloofsgemeenschappen, werd stil gestaan bij de start van deze 
bijzondere liturgische periode. 
Verder zal collega Johan Rutgers een catechesereeks verzorgen 
naar aanleiding van een documentatieserie van de Amerikaanse 
bisschop Robert Barron: “Catholicism, verken de kerk”. Het zal 
gaan om tien bijeenkomsten, over heel het komende jaar verspreid. 
Meer informatie hierover, treft U aan op de website van onze 
parochie: 
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-
verken-de-kerk-2/  
De eerste bijeenkomst in deze reeks, was op dinsdagavond 3 
december a.s. 
 
Ook op Sacramentsdag, zondag 14 juni 2020, willen wij stil staan 
bij de betekenis, die de Eucharistie voor ons leven heeft. In De 
Belte zal er dan om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering zijn 

https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-verken-de-kerk-2/
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/2019/10/16/catholicism-verken-de-kerk-2/
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(celebrant: pastor Johan Rutgers), gevolgd door de traditionele 
Sacramentsprocessie. De geloofsgemeenschappen in het 
noordoostelijk gedeelte van onze parochie: Dedemsvaart – 
Slagharen – De Belte – Hardenberg, werken samen, om van deze 
Sacramentsprocessie weer een mooi geheel te maken. 
 
Voorts zal pastor Rutgers op vier zondagen in de Veertigdagentijd 
(maart 2020) een reeks verkondigingen verzorgen, die speciaal in 
het teken zullen staan van dit Eucharistisch jaar. 
 
Graag vestig ik ook uw aandacht op de wekelijkse Eucharistische 
aanbidding in het Eucharistisch centrum in Ommen, iedere 
zaterdag om 17.00 uur. Hierbij bent U van harte welkom ! 
 
Ter toelichting op het komende Eucharistisch jaar, heeft onze 
Bisschop, Kardinaal Eijk, een pastorale brief geschreven. Via de 
website van onze parochie kunt U deze brief downloaden: 
https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief , dan wel 
een gedrukt exemplaar hiervan bestellen. Gedrukte exemplaren 
zijn, zolang de voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij 
ondergetekende. 
 
Van harte wensen we elkaar toe dat dit Eucharistisch jaar ons 
geloof in de aanwezigheid van de Heer in ons midden, in het 
bijzonder in de viering van de Eucharistie, mag verdiepen. 
 
Pastoor André Monninkhof 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/emmanuel/pastorale-brief
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OECUMENISCHE CONTACTEN 
 
Ook de afgelopen periode mocht ik in Ommen weer enige 
oecumenische contacten hebben. Hiervan wil ik U kort verslag doen. 

1. Ommer voorgangersoverleg 

Op 30 september jl. hadden we voor het eerst Ommer 
voorgangersoverleg. Voorgangers uit diverse kerken en kerkelijke 
groeperingen uit onze stad, waren hierbij aanwezig. We spraken met 
elkaar onder meer over: 
 

a. Nadere kennismaking 

Niet alle aanwezigen kennen elkaar. Daarom doen we eerst een korte 
voorstelronde. 
 

b. Kerk en klimaat; stikstofproblematiek; protesten van agrariërs 

Als Ommer voorgangers voelen we ons verbonden met hen, die zich 
inzetten voor een beter klimaat. “De aarde dienen” is onze eerste 
opdracht en heeft alles te maken met het behoud van de schepping, 
ook voor toekomstige generaties. We leven echter ook mee met de 
agrariërs in onze omgeving. Zij hebben al heel wat voor de kiezen 
gehad; en krijgen door de huidige stikstofproblematiek, weer heel wat 
op hun bord. En dit terwijl zij ‘leven met de natuur’ en zich hiervoor ook 
inzetten. We spreken de hoop uit, dat alle betrokken partijen uiteindelijk 
met elkaar om de tafel gaan zitten, en met respect voor elkaars 
uitgangspunten, bespreken hoe in deze ‘de aarde het beste gediend 
kan worden’.  
Inmiddels heeft ds. Kest Jelsma hierover een meditatie geschreven in 
de “Kerkvensters” van 11 oktober jl. Deze meditatie is door 
ondergetekende (met instemming van de auteur) ondertussen ter 
publicatie aangeboden aan de kerkbladen van de anderen kerken en 
kerkelijke groeperingen in deze stad. 
 

c. Eerste opvang na ramp 

In Haaksbergen – waar ik op dat moment pastoraal werkzaam was – 
was enige jaren geleden de ramp met de ‘monstertruck’. Mede naar 
aanleiding van deze ervaring, bespreken we welke kerk in een 
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voorkomend geval hier in Ommen, aanmerking zou kunnen komen als 
plek van eerste opvang. We besluiten, dat dit de RK Brigittakerk zal 
zijn. Argumenten voor deze keuze zijn de ligging van deze kerk net 
buiten het centrum, ruime parkeergelegenheid voor de kerk en de 
aanwezigheid van een parochiezaal. In geval van een ramp, zal deze 
kerk opengesteld worden, komen alle op dat moment beschikbare 
voorgangers hier naar toe, en kunnen mensen terecht voor een 
luisterend oor, gesprek, een kop koffie, gebed, het aansteken van een 
kaarsje, en andere hulp voorzover deze op dat moment, binnen onze 
mogelijkheden ligt. In overleg met de gemeente Ommen, zal hiervoor 
nog een nader ‘protocol’ worden uitgewerkt. 
 

2. Gemeenteavond gereformeerde kerk Ommen 

Op donderdagavond 10 oktober jl., was ds. Arjan Plaisier als spreker te 
gast op een gemeenteavond van de Gereformeerde Kerk Ommen. 
Voorgangers van diverse kerken waren uitgenodigd om op zijn inleiding 
te reageren. Voor mij (pastoor André Monninkhof) was deze avond een 
‘feest der herkenning’. Wat ik van deze avond meeneem, is de 
aansporing van ds. Plaisier om bij alle verschillen, die er nog zijn, toch 
vooral onze gezamenlijke christelijke wortels niet te vergeten. Met 
respect voor ieders eigen identiteit, mogen we ons als kerken één 
voelen in Christus ! Wat mij persoonlijk ook raakt, is wat ds. Plaisier 
zegt over de vraag, wat wezenlijk is voor kerk zijn ? Volgens hem is dat 
een gemeenschap van broeders en zusters, die als biddende 
gemeenschap bij elkaar komt, en het brood met elkaar breekt (juist 
zoals de eerste christenen dit deden – AM). Dat Christus in ons midden 
is, is volgens ds. Plaisier ‘het geheim van de Kerk’. Verrassend vind ik, 
dat (ook) ds. Plaisier zich kleedt in priesterhemd met boordje. 
 

3. Wel en wee 

 

a. We leven mee met ds. Cees van Dijk van de Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt. Op dit moment, heeft hij te kampen met ziekte. We 

wensen hem (en zijn naasten) heel veel sterkte, en – als de 

behandeling eenmaal klaar is – een voorspoedig herstel. 

b. Op 31 augustus jl. waren ds. Kest Jelsma (gereformeerd 

predikant) en zijn vrouw Plonie 40 jaar getrouwd. Wij willen hen 
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van harte feliciteren met dit jubileum en wensen hen heel veel 

zegen en geluk 

c. Op 12 oktober jl. waren ds. Hans Baart (gereformeerd predikant) 

en zijn vrouw Gerdien 25 jaar getrouwd. Ook hen willen we van 

harte feliciteren; ook voor hen bidden we om Gods zegen en alle 

goeds. 

d. Op 20 oktober a.s. neemt ds. Coby de Haan afscheid als 

hervormd predikant. We danken voor de goede samenwerking al 

deze jaren en wensen haar, Gods zegen en alle goeds in haar 

nieuwe kerkelijke gemeente in Veenendaal. 

 
4. Wanneer er weer plaatselijk oecumenisch nieuws te melden is, 

kunt U hierover een artikel tegemoet zien. 

 
Pastoor André Monninkhof  
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DE AARDE DIENEN 
 
Op verzoek van pastoor Monninkhof: 
 
In Genesis 3:23 staat, dat God de mens opdracht geeft de aarde te  
bewerken. In het Hebreeuws staat dat hij de opdracht krijgt de 
aarde te dienen. Een prachtig onverwacht woord. De schepping is 
van God en de mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Beseffen 
dat je de aarde niet mag uitputten, want de aarde is niet van jou, 
maar van God. De belangen van de economie, of welke 
hedendaagse goden dan ook, zijn ondergeschikt aan het belang 
van de aarde. Een opdracht voor ieder mens, maar juist als je in 
God gelooft en Hem wilt dienen, ben je ook geroepen om de aarde 
te dienen. Een actuele opdracht, een actuele discussie die soms 
heel hoog oploopt. 
Sommige grote landen (met Trump voorop) die het klimaatakkoord 
weigerden te ondertekenen, maar er ter wille van de 
concurrentiepositie nog een schep(je) bovenop deden. Mensen die 
wetenschappelijke rapporten over het milieu, als nepwetenschap 
menen te kunnen afdoen. Ook in Nederland vindt dit alles 
navolgers. 
Het rapport van de commissie Remkes deed veel (stik)stof 
opwaaien. Ongekende maatregelen dreigen die voor velen (grote) 
gevolgen kunnen hebben. Niet alleen voor de bouwbedrijven, 
bouwvakkers en woningzoekenden, maar ook voor de boeren. 
Vorige week dinsdag lieten de boeren zich horen. Op het moment 
dat ik dit schrijf hoor ik dat dit zeer lange files tot gevolg heeft. Ik 
hoop en bid dat alles vreedzaam zal verlopen. Het protest van de 
boeren is begrijpelijk want door alle polarisatie die rondwaart in 
onze maatschappij lijken zij de zwarte piet (ook al zo’n 
polariserende figuur …) toegespeeld te krijgen en hebben velen de 
angst dat ze hun bedrijf niet kunnen voortzetten. Het is wel erg 
goedkoop en gemakkelijk om naar een ander te wijzen en een 
ander de zwarte piet toe te spelen. In Witharen werd mij op 
startzondag gevraagd voorbede voor de boeren te doen. Ik deed 



                                         Kerkblad St. Stephanus, kerst 2019 

- 39 - 

dat. Niet om politiek stelling te nemen, maar vanwege pastorale 
overwegingen. Ik spreek regelmatig met boeren die met liefde voor 
de natuur en de dieren hun brood proberen te verdienen. Heel veel 
(milieu) maatregelen hebben ze al moeten nemen. Dat is niet altijd 
gemakkelijk en kostte (veel) geld.  
Overigens zaten de boeren die ik sprak doorgaans helemaal niet te 
wachten op steeds meer en steeds groter. Veel boeren voelen zich 
in dit alles niet gehoord en begrepen en ten onrechte als zondebok 
aangemerkt. Ja, maar het milieu dan ? Daar heb ik natuurlijk niet 
zomaar even een oplossing voor. Het is een gezamenlijke 
uitdaging die we sámen moeten aangaan. Je kunt daarbij niet 
alleen en zomaar naar anderen wijzen. In een vergadering van alle 
Ommer voorgangers van alle kerken, beseften we ook dat we als 
gezamenlijke kerken aandacht aan het milieu en alle problemen die 
hier rondom spelen moeten besteden. Op een manier die de 
polarisatie tegen gaat, om te verbinden, om daarmee ook de vrede 
in de samenleving te dienen. In de katern van het winterwerk 
‘Samen Groeien’ vindt u al een aanzet voor onze PKN gemeentes 
door collega Hans Baart.  
Een beter milieu begint bij jezelf. Er is een andere manier van 
denken en consumeren nodig en dat is een (geleidelijk) proces. 
Het begint echter met de wil er zelf een bijdrage aan te leveren, 
hoe klein dan ook. En daarmee dien je de aarde, dien je God de 
Schepper en dien je je (klein)kinderen van wie wij de aarde in 
bruikleen hebben. 
                                                                 Ds. Kest Jelsma 
 
Bron: “Kerkvensters”, Kerkblad van gereformeerd en hervormd 
Ommen, Vinkenbuurt, Witharen, dd. 11 oktober 2019. 
Dit artikel is overgenomen met toestemming van de auteur. 
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VERSLAG  “ZOEKEN NIET MOE, IK BLIJF ONDERWEG” 
 
Op 16 oktober 2019 heeft de werkgroep “Het zoeken niet moe, ik blijf 
onderweg” pastor Hans Schoorlemmer verbonden aan het 
Dominicanenklooster Zwolle uitgenodigd om ons te vertellen en mee te 
nemen op zijn voettocht naar Santiago de Compostella. 
Met rijn rugzak en zijn wandelstok komt hij binnenwandelen. 

 
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen begint 
de middag met de Bijbellezing van de 
Emmaüsgangers, die ook onderweg waren. 
Daarna krijgt pastor Hans Schoorlemmer het 
woord met zijn thema:  
 

 
“Onderweg gaat de hemel open”  
Het is geen toeristisch verslag van zijn voettocht. Integendeel. In 
verhalen en beelden ( dia’s ) nam hij ons mee in wat hij als pelgrim 
beleefde. Verhalen, die over hem gaan, maar die vaak ook parabels zijn 
van wat ieder van ons op de levensreis meemaakt.  

Schoorlemmer begint zijn tocht op de Oostelijke 
aanlooproute onder in Frankrijk. 
Onderweg wijkt hij af van de route om ook 
Lourdes aan te doen en een bezoek te brengen 
aan de Mariagrot. 
Daarna vervolgt hij zijn weg en neemt de 
beslissing om de moeilijkste route door de 

Pyreneeën te nemen. Hij ervaart de tocht als een levensreis met 
eenzame en moeilijke stukken maar ook soms terug moeten doordat hij 
verkeerd is gelopen. Toch zijn het niet allemaal ontberingen ook ervaart 
hij bijzondere ontmoetingen. 
Een bijzonder verhaal van hemzelf dat hij met ons deelde:  

“Zomaar een man langs de weg”.  
De weg gaat van Gabas naar Borce. Een mooie etappe van klimmen en 
dalen door het hooggebergte van de Pyreneeën. Ik kom over de 
Hourquette de Larry ( 2055 m ) en passeer drie schitterende groene 
bergmeren. Na tien uur lopen is mijn water op en ook mijn energie. 
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Naast het talud van het bospad, waarop ik loop, staat een verdwaald 
boerderijtje. Voor het bescheiden huisje zit een man van een jaar of 75. 
Stevige grijze krullen. Met milde blik staart hij in het oneindige. Ik roep 
in mijn beste Frans: “Hoever nog naar Borce?” “Nog twee kilometer”, 
antwoordt hij. Ik wil doorlopen, maar bedenk me en besluit een glas 
water te vragen. Hij gaat naar binnen en ik daal af naar zijn terras. Na 
vijf minuten is hij terug. Hij verontschuldigt zich dat het water niet uit de 
koelkast komt. Behalve water heeft daarom ook gekoelde limonade 
meegenomen. Terwijl ik drink, vraagt hij, waar ik vandaan kom. Uit 
Nederland. Welk stuk van Nederland? Nou,  niet uit Amsterdam, een 
onbekend gedeelte, U zult het niet kennen. De man dringt aan om het 
toch te zeggen. Hij is ooit in Nederland geweest, zegt hij. Ik vertel dat ik 
in Zwolle ben geboren. Dat is tenminste wat groter dan IJsselmuiden. 
Zwolle, die plaats kent hij! En ook Meppel, Assen en Groningen en 
Dieverbrug! Ik heb dat Drentse gat nog nooit zo mooi horen uitspreken. 
Dievèrrrrbrrugh. Wat is het geval? In april 1945 is hij als parachutist in 
de Drentse bossen gedropt. Hij herinnert zich de totale duisternis, de 
takken in zijn gezicht. Hij overleefde het, 42 maten werden gedood. 
Daar is nu een monument voor in Assen. Hij is er een paar maal 
geweest. Kunt U paar woorden Nederlands, vraag ik. Hij schudt zijn 
hoofd. Maar bij het afscheid stoot hij me aan en begon te zingen: 
Oranje... boven...oranje boven...leve de koningin. We zingen samen, ik 
met natte ogen, hij met zijn milde lach. 
 
Verder op zijn voettocht sluit ook zijn vrouw bij hem aan en samen 
lopen ze de weg naar Santiago de Compostella. 
De voettocht op zich deed hem meer dan het grootse Santiago. 
Na hun verblijf in Santiago zijn ze nog 90 kilometer verder gelopen naar 
de westkust van Spanje om daarna weer naar Nederland af te reizen. 
Na de pauze werd er druk gebruik gemaakt van vragen aan 
Schoorlemmer. 
Na een middag vol indrukken bedankte mevr. Rosendaal, pastor 
Schoorlemmer, bood hem een envelop met inhoud aan en wenste 
iedereen een wel thuis. 
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LOURDES BEDEVAART 2020  
 
De Emmanuelparochie wil de parochianen en andere 
belangstellenden de mogelijkheid bieden om in sept. 2020 op 
bedevaart naar Lourdes te gaan.  
 
Dit keer  wordt de bedevaart voor de hele parochie voorbereid door 
het Lourdescomité Heino.  
 
Lourdes is een plaats waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en 
energie kan vinden. Door samen op reis te gaan naar deze 
bijzondere, helende, prachtig gelegen plek in de Pyreneeën, 
kunnen wij net als zoveel mensen al meer dan 150 jaar doen 
dezelfde kracht, inspiratie en berusting ervaren. 
 
Gedurende de bedevaart zullen we met elkaar vieren, stil worden, 
processie lopen en de handen opleggen. Ook ontmoeten we in 
Lourdes vele anderen. Natuurlijk parochiegenoten maar ook 
andere pelgrims afkomstig uit veel landen. Mensen die je raken, 
verwonderen, ontroeren of aan het lachen maken.  Dat zorgt 
telkens weer voor heel bijzondere ervaringen. Naast deze 
momenten kunt je natuurlijk ook alleen of met naasten even naar 
de grot gaan, een kaarsje opsteken of de baden bezoeken. Ook is 
er gelegenheid voor ontspanning.  
Een mooie tocht door de bergen maken, wandelen langs de Gave 
of genieten van een drankje op het terras, het behoort allemaal tot 
de mogelijkheden. Maar bovenal is Lourdes de plek voor 
ontmoeting met Maria. 
 
Ook pelgrims met beperkte zorgbehoefte kunnen mee op 
bedevaart, hetzij met rolstoel, rollator of andere hulpmiddelen voor 
zorg, deze kunt u lenen in Lourdes. Schroom niet om dit aan ons 
kenbaar te maken.  
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U wilt een keer op bedevaart en wij zullen er alles aan doen om dat 
voor u te kunnen realiseren. Ook kunnen wij eventueel voor een 
rolstoelduwer/begeleiding zorgen. 
 
De reis, waarvoor bij de Stichting VNB is ingeschreven,  is  met 
vliegtuig vanaf Airport Aachen/Maastricht, waar we gezamenlijk 
met een bus naar toe gaan. 
 
De bedevaart is van 18 sept. tot en met 23 sept. 2020. 
De reissom is € 899,00 gebaseerd op een 2 persoonskamer; voor 
een éénpersoonskamer geldt  een toeslag. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de volgende contactpersonen: 
Lourdescomité Heino: 
Ton van den Berg 06-51107509 of Catharien Smit 0572-390914 
lokatie Dalfsen  
Gerard Hollak 0529-433331 
lokatie Hoonhorst 
Hermien Schoorlemmer 0529-401946 
lokatie Ommen 
Cisca Derks 0529-450438 
lokatie Lemelerveld en Vilsteren 
Janny Horstman 0529-460225 en Lies Akkermans 0572-372003 
Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte 
Gerard Froeling 0523-613127 
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KERSTMARKT VOOR 200-JARIG ST. VITUS 
 
In Dedemsvaart wordt ook dit jaar weer een kerstmarkt 
georganiseerd. Op zaterdag 14 december is iedereen welkom 
op de kerstmarkt. Dit jaar heeft de markt een ander gezicht. De 
kerk wordt meer betrokken en de tent komt naast de kerk. De 
opbrengst voor het vieren van het 200-jarig jubileum St. Vitus 
volgend jaar.  
 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang. In de kerk zullen 
spullen met een religieus tintje uitgestald worden. Denk aan 
beelden, kerstgroepen, stallen en kaarsen. Maar natuurlijk blijft de 
tent ook een belangrijke plek om samen te komen. Er is voor elk 
wat wils. Er wordt al druk gewerkt aan mooie houtattributen en 
streekproducten. Ook zijn er boeken, kerstkransen en kerststukken 
te koop. Op het pleintje tussen kerk en tent is er chocomelk voor de 
kinderen en kunnen ze broodjes bakken. In de kerk kunnen 
kinderen een religieuze speurtocht doen, met als inzet een leuke 
prijs. Ook zullen in de kerk de koren Con Amore en Juventa 
optreden. Buiten zijn er kramen, kersthuisjes, vuurkorven en een 
rommelmarkt. Ongetwijfeld zullen we er samen weer een gezellige 
markt van maken. Dus graag tot ziens op 14 december! 
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BERICHT VAN PASTOOR THOMAS 

 
Beste parochianen van Emmanuel parochie, 
 
Mijn  hartelijke groeten aan jullie allemaal van uit India.  
Kerstfeest komt dichtbij , daarom wil ik u allen mijn hartelijke  kerstgroeten 
wensen   via dit parochieblad. Allemaal een zalig kerstfeest en gezegend 
jaar 2020 toegewenst. 
 
Het is nu  meer dan 10 jaar geleden dat ik vanuit Nederland teruggekeerd 
ben naar India.. Mijn gedachten gaan nog vaak naar Nederland en dan denk 
ik over de mooie tijd dat ik in Nederland doorgebracht heb.  
De vier seizoenen,  lente, zomer herfst en winter , maar vooral de winter met 
zijn sneeuw en kou., lekkere eten (stamppot wortelen) , fietsen door het 
mooie landschap met vele koeien  en bovenal al die aardige mensen . Dat 
komt vaak in mijn  gedachten en soms verlang ik hier naar terug. 
 
Ik herinner me met dankbaarheid die periode  dat ik in Nederland mocht 
werken. Ik heb gelezen dat Gerard Noordink  gaat stoppen in Emmanuel 
parochie. Als Gerard  Noordink gaat stoppen dan is het hele pastorale team 
van 2003  vernieuwd.  
Gelukkig zijn er nieuwe mensen voor terug gekomen. Ik herinner me met 
dankbaarheid  allen van het eerste pastorale team.  
Ik mocht  veel  leren  in Nederland en die ervaringen hebben mij heel goed 
geholpen om mijn pastorale werk hier beter te doen. 
 
Nu ben ik pastoor in een parochie en werk er met veel plezier. Ook ga ik 
gewoon door met  de projecten voor kinderen. Ik help vele kinderen te 
studeren met het geld uit het Fonds dat ik elke jaar krijg van mensen vanuit 
de  Emmanuel parochie en ver daar buiten. De Stichting Pastor Thomas 
Fonds werkt uitstekend door de inzet van het bestuur en vele vrijwilligers  
Vele kinderen worden geholpen  op verschillende manieren om hun studies 
door te kunnen laten gaan.  
Deze kinderen en hun ouders zijn hiervoor heel dankbaar en bedanken  alle 
mensen die hieraan hebben  bijgedragen . Ook wil ik u hartelijk danken dat u 
hiervoor  geld hebt gegeven en de Stichting wilt blijven steunen. 
 
Ik wens u nogmaals Zalig Kerstmis en Gelukkig en Gezegend 2020 toe. 
 
Pastoor Thomas. 
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TARCISIUSDAG 2019 
 
Op zaterdag 21 september is het ’s morgens heel vroeg al een drukte 
van belang op het station van Hardenberg. Vijf misdienettes van de 
geloofsgemeenschappen Slagharen, De Belte en Hardenberg staan te 
overleggen met hun begeleiders, ze besluiten alle misdienaarsgewaden 
in één grote koffer te stoppen. Het is duidelijk waar de reis naar toe 
gaat: de jaarlijkse Tarcisiusdag vindt vandaag plaats in Utrecht. Voor 
deze misdienettes is het niet nieuw, ze zijn allemaal al eens eerder 
geweest en verheugen zich op deze dag.  
 
Na een voorspoedige reis komen we om 8.51 uur aan op het station in 
Utrecht en zijn we rond half 10 in het Bonifaciushuis, waar de koffie, de 
thee en frisdrank klaar staan en waar de 230 (!) misdienaars die 
vandaag deelnemen, zich kunnen omkleden. Om kwart over 10 kleurt 
de straat wit, rood en groen, de misdienaars en acolieten lopen in 
Processie naar de St. Catharinakathedraal waar kardinaal  Eijk en de 
hulpbisschoppen ons opwachten. Er volgt een mooie eucharistieviering 
met prachtige zang van een gelegenheidskoortje, enkele misdienaars 
mogen helpen bij het klaarmaken van de tafel. Na afloop lopen we in 
Processie terug naar het Bonifaciushuis.  
 
Het middagprogramma is deze keer heel gevarieerd, er stappen 
misdienaars in kano’s, anderen gaan lasergamen, voor ons zijn plekken 
op een rondvaartboot gereserveerd. Het tweede deel bestaat uit 
opdrachten die met de liturgie, de 7 sacramenten en het kerkelijk jaar te 
maken hebben, heel leuk en leerzaam! Iedereen speelt fanatiek mee, 
we hebben best veel opdrachten goed! Dat wordt straks nog spannend, 
welke groep zal er winnen?  
 
Het laatste onderdeel van deze dag vindt plaats in de tuin van kardinaal 
Eijk, daar verzamelen alle 230 misdienaars en de 50 begeleiders zich 
en er is voor iedereen onbeperkt patat , snacks  en er is frisdrank.  Dat 
gaat er wel in na de grote afstanden die we hebben moeten lopen 
vandaag! Als alle buikjes gevuld zijn, is het tijd voor de “balkonscène”. 
Kardinaal Eijk en de hulpbisschoppen nemen plaats op het balkon, alle 
anderen zitten of staan in het gras. Het weer werkt gelukkig mee, geen 
natte billen vandaag! Kardinaal Eijk begint met een bedankje, niet 
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alleen voor de organisatoren van vandaag, maar vooral ook voor de 
misdienaars en acolieten, die zich niet alleen vandaag 100 % ingezet 
hebben, maar dat het hele jaar door doen in de eigen parochie of 
geloofsgemeenschap.  
 
Als de uitslag bekend wordt gemaakt, blijken wij op de vijfde plaats 
geëindigd te zijn, niet slecht! Iedereen mag naar boven komen, krijgt 
een hand en een persoonlijk bedankje van kardinaal Eijk en een mooi 
verzilverd kruisje, als aandenken aan deze dag. We vinden het jammer 
dat we geen eerste geworden zijn, maar……nu kunnen we wèl de trein 
van 17.19 uur halen en in Hardenberg nog even samen eten. Daarna 
nemen we afscheid van elkaar met de afspraak: volgend jaar gaan we 
weer! Iedereen vond het een leuke en leerzame dag en we hopen dat 
het bisdom in 2020 weer een Tarcisiusdag organiseert. Dan zijn we 
zeker weer van de partij!  
 
Veronique Reimer  
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 VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 14-09-2019 
 
Aanwezig ;  pastor Butti, José Broersen, José Terhorst, Gert Reimer en Ad 
v.d. Wurff.   
M.k.a. Piet v.d. Burg. 
          
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Pastor Butti leest Psalm 23 als openingsgebed. 
 
2. Verslag vergadering 26-08-2019. 
Verslag akkoord. 
 
Actiepunten laten staan: 25-06-03,17-06-02, 26-08-0126-08-02 en 26-08-04. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Zie de postlijst.  
 
4. Pastoresoverleg. 
Pastor deelt mede, dat het team bezig is met het opstellen van het pastoraal 
beleidsplan. 
De toekomstige pastorale bezetting speelt daarin zeker ook een rol. 
 
5. Raad. 
- Voorzitter. 
14 Oktober hebben we met een groepje van onze locatie en de zus van 
pastor Butti een bezoek gebracht aan het depot voor opgeslagen kerkelijke 
spullen in Enschede. Van de 10 kerken in die plaats zijn nog slechte 3 
kerken in gebruik. Van de overige 7 zijn diverse zaken opgeslagen en 
beschikbaar voor de inrichting van andere kerkruimten.  
Wij hebben daar ook enige materialen gevonden die goed in onze locatie 
passen, zoals een kom geschikt als wijwatervat, een doosje voor het vervoer 
van hosties naar aan huis gebonden parochianen, een kruis dat zeer 
geschikt is bij het voorgaan op de begraafplaats, een stevige standaard voor 
de dirigent en voor de zusterlocatie te Vilsteren een lezenaar. Enige andere 
materialen hebben we gereserveerd opdat die na de benodigde toestemming 
ook onze kant uit mogen komen. Al met al een zeer interessante middag. 
- Secretaris. 
Volgende vergadering uitgebreid aandacht voor het probleem, van de 
parochianen die geen fin. bijdrage leveren in het kader van de actie 
kerkbalans. 
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Graag inzicht van het aantal parochianen die dit betreft. 
- Penningmeester. 
-José B. moet op korte termijn gegevens verstrekken aan de parochie t.b.v. 
de begroting  2020, o.a. de feestavond, boek over onze parochie (legaat). 
- Ook zal zij t.b.v. het bestuur de fin. stand van het lopende jaar in beeld 
brengen. 
Pastoraatsgroep. 
- Liturgie.  Vacature. 
Het is van groot belang, dat er duidelijk contact is van de pastores met de 
mensen van de uitgeleide- en de bezoekersgroep. Deze laatste i.v.m. de 
nazorg. 
- Diaconie. Vacature. 
Geen bijzonderheden. 
- Catechese. 
- Overleg met zuster Christella over de bezinningsdag, die wordt gehouden 
op 11 januari a.s.  
- Filmvertoning 20 oktober en in november. 
- Gemeenschapsopbouw. 
Piet zal trachten een groep van mensen, die de BHV cursus willen volgen 
samen te stellen uit o.a. de kosters, koorleden e.a. mensen die regelmatig in 
de kerk komen. 
Ook is het interessant om na te gaan wie recentelijk al eens een dergelijke 
cursus of een ehbo-cursus hebben gevolgd. 
 
6. Andersoortige vieringen. 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
7. Personeelsvoorziening. 
Er zij mensen, die niet voelen voor een langdurige functievervulling, maar 
wel bereid zijn incidentele activiteiten te verrichten. We zullen deze mensen 
en eventuele klussen inventariseren. 
 
8. Overige punten/rondvraag. 
 Een eenvoudige brunch zou in onze kerk kunnen worden gehouden voor 
mensen die daar behoefte aan hebben. 
 
8.Volgende vergadering 14 oktober 2019.  
Openingsgebed door Gert. 
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KERSTGEDICHT 
                                         
 
Kerstmis 2019 
 
 
De donkere dagen voor Kerstmis 
Is was mijn moeder altijd zei 
Op Kerstavond naar de nachtmis 
Met 6 kinderen voor de kerk in de rij 
 
Precies om 5 voor  12 opende de pastoor de deuren 
De kou ging je door merg en been 
Eindelijk ging het gebeuren 
`t was Kerst voor iedereen 
 
Na afloop door de sneeuw naar huis gegaan 
De ontbijttafel werd gedekt 
De echte kaarsen gingen aan 
Een emmer water er naast gezet 
 
De kamer versierd met dennentakken 
Eten was er in overvloed 
Een kerstbrood zelf gebakken 
`t samen zingen deed ons goed 
 
De zorg van alle dag vergeten 
Kou kon ons niet langer deren 
Een beetje misselijk van al dat eten 
Maar het was feest en we hadden nieuwe kleren 
 
Die Kerstmissen bestaan al lang niet meer 
Allang verkocht ons ouderlijk huis 
De sfeer is er altijd weer 
Vier het feest na de kerk gewoon lekker thuis 
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De tijd vliegt voorbij 
Zo is het Kerst en zo is het weer 
Het feest zelf maakt me altijd blij 
Wens iedereen vrede keer op keer 
 
Maar er is nog geen vrede 
Geweld terreur nog altijd daar 
Er wordt nog veel geleden 
Jaloezie en haat nog altijd waar 
Maar de Messias ons geboren 
Gaf ons een belofte mee 
Eens zal alles anders worden 
Ieder mens gelukkig en tevree 
 
Een nieuwe wereld, een nieuwe aarde 
Dat werd ons voorspeld 
De belofte zullen we bewaren 
En `t Kerstverhaal zal worden doorvertelt. 
 
Zalig Kerstmis            Emmy van Dijk 
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ZALIG KERSTMIS 

 

EN EEN 

 

GEZEGEND 2020 

 
Alle vrijwilligers hartelijk, hartelijk dank voor 

jullie inzet  
om onze geloofsgemeenschap bloeiend te 

houden. 
 

 



 

 
 

 

Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één 
van de bestuursleden


