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        Jaargang 49 

nr. 01 

 
VAN DE REDACTIE 
 

Allereerst wens de redactie u een goed en gezond 2020. 
 
Voor u ligt alweer het kerkboekje ‘veertigdagentijd’. 
In deze uitgave vindt u onder andere de roostervieringen en 
twee pastoralia’s en een hartelijke dankjewel van onze nieuwe  
pastor Hans de Vries. 
Tevens de nieuwjaarstoespraak van 5 januari jl. 
 
Op 11 januari jl. is er een bezinningsdag geweest, waarover 
Veronique Reimer een stukje heeft geschreven. 
 
Zoals altijd aan het begin van het nieuwe jaar, zal er gestart 
worden met de vastenaktie. Wij willen u een goede vastentijd 
toewensen. 
 
Mocht u zin hebben om in september mee te gaan naar 
Lourdes, dan vindt u op pagina 28 hierover wat informatie. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
 
Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende 
kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    maandag 30 maart 2020 
 
bij het redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail : redactiestephanus@gmail.com 
 

Bij voorbaat dank! 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 
Pastoraal team: 
A. Monninkhof, pastoor  tel. 06 – 22 78 51 61  
monninkhof@hetnet.nl 
  
J.A. Rutgers, priester  tel. 06 – 53 21 01 74 
pastor.rutgers@gmail.com 
 
G.J. Noordink, pastoraal werker  tel. 0572 - 39 12 62 
g.noordink@hetnet.nl 
 
J.G. Butti, pastoraal werker   tel. 06 – 22 23 98 28 
pastorbutti@gmail.com 
 
M.W.M. klein Overmeen-Groot Zwaaftink tel. 06 – 18 27 64 84 
pastoraal werker 
m.kleinovermeen@ziggo.nl 
      
Locatieraad: 
Algemene coördinatie (voorzitter bestuur): 
mw. J. Terhorst tel. 0523 – 26 73 86 
voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 
Secr./contactpers.: dhr. A.G.M. v/d Wurff tel. 0523 – 26 31 32 
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl: 
 
Financieel beheerder: mw. J. Broersen tel: 0523 – 26 08 04 
penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 
Kerkgebouw: 
de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg    tel: 0523 - 26 03 45 
 
website: https://www.emmanuelparochie.nl – Hardenberg 
of direct naar https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg 
 
Bankrelaties: 
NL 48 RABO 0324 9618 98 
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI) 
RSIN-nummer 003828955 (voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:pastor.rutgers@gmail.com
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/


Kerkblad St. Stephanus, 40-dagentijd 2020 

- 4 - 

 
WAT GOED IS OM TE WETEN 
 
Overlijden 
Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met: 
J.G. Butti, pastoraal werker   tel. 06 – 22 23 98 28 
J.A. Rutgers, priester    tel. 06 – 53 21 01 74 
 
 
Bereikbaarheid pastores 
Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur 
en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:  

06 -  50 41 22 38 
U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken. 
 
 
Aanmelding voor dopen: 
Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40 
 
 
Coördinatie bezoekgroep: 
Mw. J.T.M. Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 
 
 
Coördinatie misdienaars en misdienettes: 
Mw. V. Reimer tel. 0523 – 26 65 40 
 
 
Coördinatie wijkcontactpersonen: 
Dhr. P. v/d Burg    tel. 0523 – 26 60 56 
 
 
Caritas: 
Mw. L. Houtman tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79 
Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50 
Mw. M. Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32 
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AGENDA  
 

 
 
Zo. 19-01 / 11.00 uur 2e zondag door het jaar  
  Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  start actie Kerkbalans 
 
Zo. 26-01 / 11.00 uur 3e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 02-02 / 11.00 uur Maria Lichtmis 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Poco à Poco 
  Blasiuszegen 
 
Zo. 09-02 / 11.00 uur 5e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
 
Zo. 16-02 / 11.00 uur 6e zondag door het jaar 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 23-02 / 11.00 uur 7e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  Carnaval 
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Wo. 26-02 / 19.00 uur Aswoensdag 
  Gezamenlijke viering Slagharen 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  start Vastenactie 
 
Zo. 01-03 / 11.00 uur 1e zondag 40-dagen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 08-03 / 11.00 uur 2e zondag 40-dagen 
  Communieviering 
  voorganger: pastor G. Noordink 
  m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 15-03 / 11.00 uur 3e zondag 40-dagen 
  Communieviering 
  werkgroep Dedemsvaart 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
 
Do. 19-03 / 09.00 uur H. Jozef 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Slagharen 
 
Zo. 22-03 / 11.00 uur 4e zondag 40-dagen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 29-03 / 11.00 uur 5e zondag 40-dagen 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A.Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 05-04 / 11.00 uur Palmzondag 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor J. Rutgers 
  m.m.v. Poco à Poco 
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Di. 07-04 / 19.00 uur Viering van Verzoening 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Slagharen 
 
 
Do. 09-04 / 19.00 uur Witte Donderdag 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Slagharen 
 
 
Vr. 10-04 / 15.00 uur Goede Vrijdag 
  Kruiswegstatie 
  werkgroep Hardenberg 
 
Vr. 10-04 / 11.00 uur Goede Vrijdag 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Slagharen 
 
Za. 11-04 / 21.30 uur Paaszaterdag 
  voorganger: pastor A. Wenker 
  gezamenlijke viering Slagharen 
 
Zo. 12-04 / 11.00 uur Eerste Paasdag 
  Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Stephanuskoor 
  na afloop koffie drinken 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 19-01 / 11.00 uur geen 
Zo. 26-01 / 11.00 uur geen 
Zo. 02-02 / 11.00 uur Anouk en Robin 
Zo. 09-02 / 11.00 uur Christiann en Samuell 
Zo. 16-02 / 11.00 uur geen 
Zo. 23-02 / 11.00 uur Iris en Dana 
Zo. 01-03 / 11.00 uur Elmer en Claire 
Zo. 08-03 / 11.00 uur geen 
Zo. 15-03 / 11.00 uur geen 
Zo. 22-03 / 11.00 uur Anouk en Robin 
Zo. 29-03 / 11.00 uur Christiann en Samuell 
Zo. 05-04 / 11.00 uur Iris en Dana 
Zo. 12-04 / 11.00 uur Elmer en Claire 
 
 
 
Lectoren 
Zo. 19-01 / 11.00 uur geen 
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 
Zo. 16-02 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 23-02 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 01-03 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 08-03 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 15-03 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 22-03 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 29-03 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 05-04 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 12-04 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
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Kosters 
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 
Zo. 16-02 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 23-02 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 01-03 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 08-03 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 15-03 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 22-03 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 29-03 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 05-04 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 12-04 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.emmanuelparochie.nl/
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PASTORALIA         
          
Beeldenstorm 
 
Traditioneel leerden wij dat God de Schepper van hemel en 
aarde is: Hij staat aan de oorsprong van ons bestaan en Hij is 
het doel daarvan. (*) 
Tussen begin en einde verlost Hij ons door Jezus Christus en 
brengt ons tot voltooiing in Zijn heilige Geest. 
 
Al kunnen we God als oorzaak en doel van het universum 
misschien nog aanvaarden, onze hedendaagse bestaans-
ervaring weerspreekt Gods presentie in ons bestaan en in onze 
wereld. Tussen begin en einde in, lijken we te leven in een 
bestaan en een wereld zonder Gods aanwezigheid. Die 
ervaring roept een leegte op, die sommigen proberen op te 
vullen met ´surrogaten´. Anderen proberen de leegte zo goed - 
zo kwaad te aanvaarden, maar beseffen dat iedere zin die aan 
het bestaan en de wereld kan worden gegeven, slechts een 
illusie is. 
Deze ervaring van zinsverlies roept verschillende reacties op: 
sommigen blijven vasthouden aan de geloofsleer maar 
ontkennen de huidige bestaanservaring; anderen blijven 
vasthouden aan de huidige bestaanservaring maar ontkennen 
de geloofsleer als daarmee onverenigbaar. Anderen leven in 
een conditie van splitting up: de geloofsleer en de 
bestaanservaring blijven naast elkaar bestaan, zolang ze maar 
niet op elkaar worden betrokken. Het lijkt in toenemende mate 
onmogelijk om de geloofsleer en de bestaanservaring samen 
tegelijk vast te houden en op elkaar te betrekken. 
Dit nihilisme dat een externe zin voor de werkelijkheid ontkent, 
heeft geleid tot een ware beeldenstorm. Wat eerder als heilig 
en onaantastbaar werd geloofd, werd voorwerp van historische- 
en literaire kritiek. Bijbelse beelden die het geloof eeuwenlang 
inhoud hadden gegeven, werden begrepen in hun eigen  
specifieke context en verloren daarmee hun algemeen 
universeel karakter. 
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En een kerkelijk ethos werd niet langer voor iedereen en overal 
verbindend geacht. 
 
Wat bleef erover toen alle traditionele voorstellingen van God 
werden gedeconstrueerd? Wat bleef er over toen alle verhalen 
tot hun natuurlijke- en historische proporties werden 
teruggebracht? Wat toen alle casuïstiek omtrent moreel en 
immoreel gedrag werd herleid tot utilisme? Wat bleef er over 
toen niets meer heilig leek? Wat is bij machte om het bestaan 
en de wereld een intrinsieke zin te geven? Wat anders dan de 
liefde? 
 
We moeten de gedachte dat God liefde is, serieus nemen: is de 
liefde het antwoord op het nihilisme? Is de grondervaring van 
het ontbreken van Gods presentie in ons bestaan en in onze 
wereld niet dat we lijden aan een verlies aan liefde? 
En slaat waar liefde verdampt niet de leegte toe? 
 
Het is mooi als we Gods presentie in ons bestaan en in onze 
wereld kunnen ervaren in de liefde die God is. Maar al te vaak 
doen we echter de ervaring op dat we in ons bestaan en in 
onze wereld van liefde verstoken zijn. De deconstructie van 
traditionele voorstellingen van God maakte weliswaar de 
ontdekking van de liefde mogelijk, maar daarmee ook het 
feitelijke ontbreken daarvan. En precies dit kan een 
'afhakingsmoment' worden: als er geen voorgegeven zin en 
waarden meer zijn en als de liefdevolle presentie van God zelf 
ontbreekt, dan heeft niets meer zin. Dan regeren zinloosheid en 
liefdeloosheid in ons bestaan en in onze wereld en voor ons 
geloof en onze liefde komt dan onverschilligheid in de plaats. 
We lossen de leegte dan maar op met ´surrogaten´, om de 
zinloosheid en liefdeloosheid zo lang en zo goed mogelijk 
buiten de deur te houden en proberen de moed erin te houden - 
zonder te weten waarom en waartoe eigenlijk.  
 
De profeet Jeremia leefde in een tijd van geloofsafval onder het 
volk. Hij klaagde dit 'met surrogaten opgevulde' goddeloze 
bestaan aan en als onheilsprofeet komt hij dan ook met een 
onheilsboodschap.  
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Maar het geprofeteerde onheil blijft uit, de mensen nemen hem 
niet langer serieus en schande en smaad worden Jeremia´s 
deel. Eigenlijk wacht Jeremia op een initiatief van God dat maar 
niet komt. Hij is het wachten moe en wil het bijltje erbij 
neergooien. Hij heeft zichzelf blootgesteld aan een zinloze 
wereld zonder God, een wereld van afgoderij en ontrouw. De 
beelden blijken gebroken, maar Gods liefde is niet verschenen. 
Wel zijn er surrogaten en is er onverschilligheid. Jeremia 
worstelt met de vraag: ´ Waar is God? ´ - hij vult de leegte niet 
op, maar kijkt de duistere, zinloze diepte in. Hij vindt daar God 
niet, maar wel de aarde die ´woest en ledig´ is. Gods Geest 
zweeft over de diepe, donkere wateren, zo vertelt het 
scheppingsverhaal. Als hij het bijltje erbij neer wil gooien, ´laait 
er een vuur op in mijn hart´, schrijft Jeremia, ´het brandt in mijn 
gebeente´. Hij kan het vuur niet langer bedwingen en hij gaat 
spreken, want hij moet spreken. Aangevuurd door de Geest 
spreekt hij Thora uit, het scheppende Woord van God. De 
zwijgende God zwijgt niet langer, maar antwoordt in het 
spreken van de profeet. (*) 
 
Nihilisme leidt tot een confrontatie met de zinloosheid en 
liefdeloosheid van ons bestaan. Niets heeft zin meer, juist de 
vraag naar God niet. Onverschilligheid en ´surrogaten´ resten 
ons. De aarde is woest en ledig, van orde en van zin ontdaan. 
Het kruis van Jezus kan worden opgevat als teken van 
nihilisme: de verkondiging van het Rijk Gods sterft immers met 
Jezus aan het kruis. Met Zijn persoon valt ook Zijn zaak. Niets 
blijft en alles lijkt tevergeefs. Het kwaad van de machten krijgt 
vrij spel: verwerping en moord regeren. Wetgeving wordt 
gecorrumpeerd en de liefde die Jezus belichaamde, wordt de 
wereld uit gekruisigd. Waar is de zin oog in oog met het kruis? 
Waar de liefde? Waar is God? Voor het nihilisme zijn dit zinloze 
vragen, want zinloosheid en liefdeloosheid zijn noodzakelijk 
gegeven met Gods afwezigheid. De aarde is inderdaad woest 
en ledig en er is daar geen zin of liefde te vinden. De 
boodschap is: God is present in de Geest die zweeft over de 
diepe, donkere wateren. Het is die Geest die staat aan het 
begin van de schepping. Het is die Geest die Jeremia doet 
vragen: ´Waar is God?´  
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Het is die Geest die Jezus doet uitroepen: ´Mijn God, mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten?´ Het is die Geest die Jeremia tot 
spreken brengt en die Geest die Jezus opwekt uit de doden. 
Het is die Geest waardoor we ons de Gekruisigde überhaupt 
herinneren. Het is die Geest waardoor wij oog in oog met de 
zinloosheid en liefdeloosheid van het bestaan en in de wereld 
daarin niet berusten, maar antwoord geven en scheppend 
handelen. Het is in die Geest dat wij zin oprichten waar die niet 
is en in liefde en vriendschap leven met God en onze naaste. 
Het is in die Geest waarin wij werken aan een bestaan 
waarmee kan worden geleefd en een wereld waarin kan 
worden geleefd. Het is in die Geest waarin wij humaniteit 
oprichten. Het is in die Geest waarin God ons bestaan en onze 
wereld door ons heen herschept.  
Als de beelden breken en de liefde dooft, dan kan het geloof 
het nihilisme overleven door niet te vluchten in surrogaten en 
onverschilligheid, maar de confrontatie met het kruis van de 
aarde die woest en ledig is aan te gaan. Het kruis roept als 
teken van verwerping en moord als contrastervaring een impuls 
op van de Geest tot ´leven scheppend handelen´. Leven 
scheppend handelen, is precies wat liefde is. Zo is liefde bij 
machte om het bestaan en de wereld ook na het nihilisme een 
intrinsieke zin te geven en nieuwe waarden op te richten. Wie 
zijn geloof durft te verliezen, zal het vinden. 
 

(*) Jeremia 20,7-9: ´Heer God, Gij hebt mij verleid; ik ben 
bezweken; Gij waart mij te sterk; ik kan niet tegen U op. De 
hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. 
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en "geweld 
en onderdrukking" roepen. Het woord van de Heer brengt mij 
iedere dag schande en smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets 
meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan 
laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. 
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar dat lukt 
me niet.´  Deze tekst van Jeremia heb ik geïnterpreteerd in het 
licht van het scheppingsverhaal (Genesis 1,2). 
 
Joop Butti 
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PASTORALIA         
      
Profielschets  
 
In Hardenberg is men bezig met het zoeken naar een nieuwe 
burgemeester. Onlangs heeft de gemeenteraad hiervoor een 
profielschets opgesteld. 
Deze profielschets doet mij denken aan de profetieën van 
Jesaja. In Jesaja 9, 1-7, dat we lezen in de Kerstnacht, wordt 
het profiel geschetst van de Verlosser, die komen zal. De 
eigenschappen, die Jesaja toedicht aan deze Langverwachte 
raken me: ze lijken ook van toepassing te zijn in onze 
tegenwoordige tijd. Jesaja omschrijft de Verlosser, die komen 
zal, als: “Wonderbare Raadsman” en “Vredevorst”. 
 
Jesaja leeft in een tijd van diepe duisternis. Het volk van Israël, 
waartoe behoort, dreigt ten ondergaan aan haar eigen trots. De 
mensen weten het beter, vertrouwen op zichzelf, en keren zich 
af van God. De gevolgen voor de samenleving van die dagen 
zijn desastreus. Iedereen gaat zijn eigen gang, en het recht van 
de sterkste dreigt te zegevieren. 
Toch wordt Jesaja – hij is ambtenaar, schrijver aan het hof van 
de koning – door God geroepen om zijn tijdgenoten een hart 
onder de riem te steken. Hen wordt niet alle geluk van de 
wereld, maar wel redding beloofd. God zal niet alle problemen 
wegnemen, zo laat Hij bij monde van Jesaja, weten. Maar als 
het volk met heel haar hart Hem volgt, zal Hij haar wel veilig 
door de problemen heen leiden. 
 
Klinken deze woorden van Jesaja ons niet bekend in de oren ? 
Want hoe is het met ons ? Zijn ook wij, in onze somberheid en 
wanhoop, niet bang dat ons verdriet en onze problemen nooit 
zullen ophouden ? De ‘profielschets’, die Jesaja geeft van de 
Messias, die komen zal, kan ons troost bieden. God zal ons 
nabij blijven. In een tijd van grote duisternis, zal Hij een Licht 
sturen, dat op iedereen zal schijnen, die leeft in de schaduw 
van de dood. Dit Licht zal verschijnen in de komende Verlosser. 
Hij zal ons leiden in het spoor van gerechtigheid en vrede. 
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Als christenen geloven wij, dat deze profetie van Jesaja in 
vervulling is gegaan door de geboorte van Jezus Christus en de 
vestiging van zijn eeuwige koninkrijk. Hij kwam om alle mensen 
– ook ons – te bevrijden uit hun slavernij van de zonde. 
 
De periode waarin ik dit artikel schrijf – tussen Oud en Nieuw – 
staat in het teken van de ‘goede voornemens’. Hoe willen wij 
ons gaan profileren in het nieuwe jaar ? Hoe mooi zou het niet 
zijn, als wij in deze warrige tijd op zoek zouden kunnen gaan 
naar ‘verbinding’. Als ‘boeren, bouwers en biologen’ (vergelijk 
de Kerstspeech van onze Koning) hebben we verschillende 
belangen. Maar toch zullen we het samen moeten doen. Want 
alleen met vereende krachten zullen we het tij kunnen keren, 
dat – als we zo doorgaan – onvermijdelijk zal leiden tot de 
vernietiging van Gods mooie schepping en de ondergang van 
deze wereld. Ook nu lijken de grootste ‘schreeuwers’ gelijk te 
krijgen en de meest kwetsbaren de dupe te worden. Natuurlijk 
is het ieders goed recht om op te komen voor zijn of haar eigen 
belangen; en dit met allerlei protesten, kracht bij te zetten. Maar 
helpt ons dit werkelijk verder ? Waarom gaan we niet om de 
tafel zitten, om samen te kijken wat nodig is voor vrede, welzijn 
en geluk van ieder ? In het Hebreeuws, de taal van het heilige 
land, hebben ze daar een mooi woord voor: “sjaloom”. Dit 
omvat alle goeds, wat wij mensen ons maar zouden kunnen 
wensen. In mijn beleving is ‘sjaloom’ geen statisch begrip, maar 
een werkwoord. In deze wereld gaat alles razendsnel, onze 
situatie verandert voortdurend. Wat me opvalt is, dat iedereen 
een eigen mening heeft, en zich met dit eigen geluid ook wil 
laten zien, wil ‘profileren’. Luisteren we nog wel naar elkaar, 
nemen we elkaar nog wel serieus ? Misschien, dat het in ons 
land beproefde ‘poldermodel’ ons verder kan helpen. Dan zijn 
we tenminste met elkaar in gesprek ! Uiteraard moeten we dan 
niet ‘vergaderen om te vergaderen’, maar daadwerkelijk knopen 
doorhakken. Dit vraag durf en moed. Het vraagt ook lef. Ook dit 
is een Hebreeuws woord, dat de kern raakt. Want het betekent: 
‘hart’: ‘hart hebben voor de goede zaak’; en je hier ook met hart 
en ziel voor willen inzetten ! 
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Uiteraard heb ik mij afgevraagd, hoe ik mij in het komende jaar 
zelf wil profileren, zowel persoonlijk als in mijn hoedanig als 
pastoor.  
Wat ik hoop, is dat ik mijn angst kan afleggen; mijn onzekerheid 
kan laten varen; en vertrouwvol in goed overleg met eenieder, 
kan zoeken naar goede oplossingen voor onze parochie en 
haar geloofsgemeenschappen. Financieel staan we er – in 
vergelijking met andere parochies – nog aardig goed voor. 
Maar er zijn grote zorgen als het gaat om de bezetting van 
locatieraden en pastoraatsgroepen. Deze groepen vormen – als 
het goed is – het kloppend hart van iedere geloofsgemeen-
schap. Als pastores zijn wij dienstbaar aan onze de opbouw en 
geloofsgroei van onze geloofsgemeenschappen en haar leden, 
maar we zijn “slechts” passanten. De mutaties, die in dit nieuwe 
jaar 2020 (naar alle waarschijnlijkheid) zullen volgen, zullen dit 
ook laten zien. U en jij, als vrijwilliger, als parochiaan, als lid van 
de geloofsgemeenschap, bent de ‘constante’. Als pastoraal 
team zullen we jullie zo goed mogelijk helpen om de kar te 
trekken, maar uiteindelijk zullen U en jij dit zelf moeten doen, 
want het is jullie geloofsgemeenschap en jullie proces ! 
Wat hierbij mijns inziens zou kunnen helpen, is 
geloofsverdieping. Er worden wel doopgesprekken gevoerd, 
maar zijn we het Kind, dat ons met Kerst geboren is, niet een 
beetje uit het oog verloren ? Hij is voor ons de Bron, waaruit 
alles voortkomt. Dit zouden we ons veel meer bewust moeten 
worden. Dit kan tot uitdrukking komen in persoonlijk gebed 
(want dat is onze levenslijn met God), maar ook in een 
gezamenlijk zoeken naar inspiratie ! Van elkaar kunnen we – 
ook op geloofsgebied – zoveel leren … en is ons leven niet een 
voortdurend leerproces ? Zelf heb ik in ieder geval de ervaring, 
dat ik nooit raak uitgeleerd …en dat houdt voor mij het leven, 
en ook het pastoraat, boeiend! Zelf hoop ik dat het ons lukt om 
in onze parochie bij te dragen aan pastorale initiatieven, die op 
zoek gaan naar schatten van ons geloof, die nu nog als 
kostbare parels in de akker verborgen liggen. Zij zouden ons – 
vanuit een gelovig perspectief – kunnen helpen bij het zoeken 
naar een antwoord op de vele vragen, waarvoor we staan.  
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Een oud gezegde is dan ook: “Geloof zoekt inzicht”. En inzicht 
leidt weer tot uitzicht … 
Dit inzicht wil ik ook de toekomstige eerste burger van 
Hardenberg toewensen. Dat de profielschets, die voor deze 
toekomstige ambtsdrager is opgesteld, mag leiden tot het 
vinden van een kandidaat, die weet te verbinden; maar ook een 
visie heeft, die mag bijdragen tot ‘sjaloom’, vrede en 
gerechtigheid. 
Dit is ook mijn wens voor U en jou: voor 2020 veel heil en 
zegen ! 
                                       
 
Pastoor André Monninkhof 
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HARTELIJK DANKJEWEL        
 
 
Sinds 1 december 2019 mag ik in uw Emmanuelparochie 
werken als priester en dat is mij bijzonder goed bevallen. Ik ben 
hartelijk welkom geheten door mijn collega`s als ook door het 
bestuur en alle geloofsgemeenschappen. De prachtige 
Versperviering en de receptie waren daar de bezegeling van. Ik 
heb er erg van genoten, zowel van uw hartverwarmende 
woorden als ook van uw attenties.  
Iemand zei tegen mij: ”Je hoort nu bij ons.” Mooier kun je het 
niet hebben. Heel veel dank. U heeft voor mij de deur wijd open 
gezet.  
 
Ik wil u graag leren kennen. Samen met u als gelovigen mogen 
we naar God zoeken en verder groeien in geloof want er is 
meer tussen hemel en aarde. Als priester wil ik biddend leven 
en werken in verbondenheid met God en mensen met Christus 
en zijn Kerk. Het priesterschap ervaar ik als een kostbaar 
geschenk. Lees 1 Tim 4, 12-16: “Veronachtzaam het geschenk 
dat u hebt niet.” Het is niet zomaar een job. Het is een 
geschenk en daarna een dienst aan mensen. Ik heb er zin aan.  
We zien elkaar.  
 
Groet en dank pastor Hans de Vries. 
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 5 JANUARI 2020 
 
Weer een jaar voorbij, het lijkt ieder jaar sneller te gaan. Zo 
staan we hier elkaar een goed 2019 te wensen en nu kijken we 
alweer terug op dat jaar. 
We zijn een levende geloofsgemeenschap die samen wil 
vieren, die de mooie en de verdrietige zaken met elkaar willen 
delen.  
 
Allereerst wil ik dan ook onze overledenen van het afgelopen 
jaar liefdevol gedenken, met name 
Mw. Bep Stoeten-Bakker   81 jaar 
Mw. Jopie Krabbendam-Helwig 86 jaar 
Dhr. Theo Broens    66 jaar 
Dhr. Wolter ten Kate   74 jaar 
Dhr. Ton Geul     76 jaar 
 
En ook  
Dhr. Roger Lafort    94 jaar 
Mw. Veronica Sneekes   62 jaar 
die naar elders verhuisd zijn, maar toch deel hebben 
uitgemaakt van onze geloofsgemeenschap. 
Mogen zij allen rusten in vrede en in onze herinnering blijven 
voortleven en laten wij hen in onze gebeden herdenken. 
 
In het jaar dat zo snel voorbij ging, is er toch nog van alles 
gebeurd in onze geloofsgemeenschap, 
ik maak een korte opsomming van de belangrijkste zaken 

- In januari begonnen we met een bezinningsdag in 

Denekamp, dat was een succes en daarom herhalen we 

dat dit jaar met een iets andere invulling 

- De filmavonden werden goed bezocht. 

- En dit jaar konden 6 kinderen hun EHC doen in onze kerk.  

- In de loop van dit jaar is Navision omgezet naar DocBase  

en dat was voor alle ledenadministrateurs en financieel 
beheerders een hele klus. 
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- In september is de jaarlijkse wandeltocht van de parochie  

vanuit onze locatie georganiseerd. Een fijne en gezellige 
dag. 

- In juni heeft pastor Wenker zijn 50 jarig priesterfeest 

gevierd. 

- En tot ons aller verrassing is pastor Hans de Vries  

toegevoegd aan ons pastoresteam. Hopelijk zal hij snel 
zijn weg vinden in de parochie en zich hier thuis gaan 
voelen. 

 
Met dank aan iedereen die op de een of andere manier eraan 
mee hebben gewerkt om dit mogelijk te maken en wat fijn dat 
het hier kon plaats vinden. Want belangrijk voor een goede 
geloofsgemeenschap is dat we samen kerk kunnen zijn en 
graag in deze vertrouwde omgeving. 
 
Inmiddels weten we allemaal wat voor het voortbestaan van 
lokale gemeenschappen belangrijk is. Op dit moment voldoen 
we gelukkig nog aan alle drie de voorwaarden, maar we zijn wel 
kwetsbaar. Er staan geen vervangers klaar als er opeens gaten 
gaan vallen in de Locatieraad, de pastoraatsgroepen en ons 
vrijwilligersnetwerk. 
En dat houdt het risico in dat deze fijne locatie dicht gaat. 
En ja, daar moet je toch niet aan denken, dat er in Hardenberg 
geen katholieke geloofsgemeenschap meer zou zijn. Geen plek 
meer waar we zondags bij elkaar komen, om samen te zijn en 
ons geloof te vieren. Dopen en begraven en alles wat daar 
tussen zit, niet meer hier. Natuurlijk in Slagharen, Dedemsvaart 
en Ommen zijn we welkom, maar niet iedereen is in de 
gelegenheid daar naar toe te gaan.  
Het hart verdwijnt uit onze gemeenschap, we worden los zand. 
 
Ik wil daar eigenlijk helemaal nog niet aan denken en toch zal 
dat nodig zijn. Wij als Locatieraad doen dat natuurlijk allang, 
maar kunnen het niet alleen. En daarom zullen we dit jaar weer 
een parochieavond organiseren, om samen met jullie te praten 
over hoe we dit gaan aanpakken, waarbij we de ideeën van de 
vorige keer opnieuw tegen het licht zullen houden. 
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We gaan niet zitten somberen, we zetten samen onze 
schouders eronder. Ik heb er alle vertrouwen in. 
 
Ons credo blijft: SAMEN KERK ZIJN in Hardenberg!!! 
We willen laten zien dat we een levendige en bloeiende 
geloofsgemeenschap zíjn en wíllen blijven,  
 
Dan wens ik ons allen, mede namens de Locatieraad en de 
profieldragers een heel mooi en gezegend 2020 toe. 
 
En dan eindig ik met een gebed van Augustinus: 
 
O, God 
Verleen ons uw hulp bij al ons werk, 
Uw leiding in al onze problemen, 
Uw bescherming in ieder gevaar, 
Uw vrede bij alles wat ons drukt 
Door Jezus Christus onze Heer, 
Amen 
 
 
José Terhorst, voorzitter Locatieraad 
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BEZINNINGSDAG 2020 
 
Zaterdag 11 januari, 9 uur ’s ochtends. Bij onze Stephanuskerk 
heeft zich een gemêleerd gezelschap verzameld: 2 dames uit 
het AZC, 5 Poco à Poco-leden, 2 leden van het Stephanuskoor 
en nog een aantal trouwe en iets minder trouwe kerkgangers. 
Wij van de organisatie zijn blij met deze grote opkomst! De reis 
gaat naar Twente,  we bezoeken vandaag het klooster van de 
Franciscanessen zusters in Denekamp en het moederklooster 
in Thuine, in Duitsland.  
Bij aankomst in Denekamp worden we hartelijk ontvangen door 
de zusters met koffie / thee en een megagroot stuk boterkoek. 
We krijgen eerst even de kans om bij te praten en /of elkaar 
beter te leren kennen, daarna luisteren we naar een zeer 
interessante lezing van pastoor Zegveld over roepingen, het 
thema van deze dag. Na deze inleiding, gaan we met elkaar in 
gesprek en de drie jonge zusters (allen in de 30!!)  die vorig jaar 
vanuit Indonesië naar Denekamp verhuisd zijn en inmiddels al 
behoorlijk goed Nederlands praten, vertellen over hun roeping. 
Erg interessant om te horen wat deze jonge vrouwen bewogen 
heeft om te kiezen voor het kloosterleven! Na hun verhalen 
hebben ze voor ons gedanst op de melodie “Here I am Lord” en 
dat was een bijzonder mooie en symbolische dans.  
Om kwart voor 1 is het tijd voor een warme maaltijd, ik zou bijna 
zeggen: het drie gangen diner, want een sterrenrestaurant doet 
bijna niet onder bij wat er in dit klooster geserveerd wordt, 
heerlijk! Ook tijdens de maaltijd genoeg tijd om met elkaar te 
praten, het leuke was ook dat de 5 aanwezige zusters zich 
verdeelden over de tafels, ieder groepje ook uit Hardenberg, 
werd dus uitgebreid met een zuster uit Indonesië. Aangezien 
we zelf al met een internationaal gezelschap waren, leverde dit 
erg boeiende gesprekken op! 
Na de maaltijd namen we weer plaats in de auto’s en reden de 
chauffeurs naar Thuine, waar de ontvangst door de zusters van 
het moederklooster ook weer bijzonder hartelijk was. Dit keer 
geen koffie met boterkoek, maar “Kaffee mit Kuchen” en zeer 
veel eigengebakken koekjes. Nooit geweten dat nonnen ook zo 
goed konden bakken!  
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De Duits sprekende zusters die ons het hele klooster, inclusief 
de kloostertuin, kerk en kapelletjes hebben laten zien, deden 
ontzettend hun best om er allerlei interessants over te vertellen 
en ik moet zeggen: dat is hen bijzonder goed gelukt. Het 
Hardenbergse gezelschap was zeer geboeid door alles wat ze 
zagen en hoorden en de middag vloog voorbij! We waren ook 
nog even in het museum dat ook bij het klooster in Thuine 
hoort, een museum met allerlei voorwerpen en foto’s uit alle 
delen van de wereld. Moeder overste vertelde dat er vanuit 
Thuine in de afgelopen 150 jaar ook zusters vertrokken zijn 
naar alle delen van de wereld, er is een congregatie in Italië, 
maar ook in landen buiten Europa. 
Het laatste stukje van de rondleiding ging over het 
kloosterkerkhof,  waar ook de oprichtster begraven ligt. Daar 
hebben we nog even met ons allen gezongen en bij het 
Mariakapelletje hebben we een Lourdeslied gezongen, met 
dank aan één van de kosters, die het lied bijna helemaal uit 
haar hoofd kende!  
Iets na 5 uur hebben we afscheid genomen van de zusters en 
zijn we weer naar Hardenberg vertrokken. Moe maar voldaan, 
ik denk dat ik namens iedereen die mee was, spreek als ik zeg 
dat het een geweldige dag was! Van de dans van de 
Indonesische zusters heb ik een filmpje op mijn telefoon staan, 
mocht iemand dat willen hebben, dan kan ik zo doorsturen. Dan 
hoor ik het graag! 
 
Veronique Reimer  
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VERSLAG VERG. ST. STEPHANUS D.D. 09-12-2019 
 
Aanwezig ;  José Terhorst, Gert Reimer, José Broersen, 
Piet v.d. Burg en Ad v.d. Wurff.   
M.k.a. pastor Butti, 
          
1. José T. opent de vergadering en heet allen van harte 
welkom. 
Openingsgebed door Gert. 
 
2. Verslag vergadering. 
Enige kleine correcties. Verder verslag akkoord. 
Actiepunten laten staan: 26-11-03, 17-06-02, 26-08-02, 26-08-
04 en 14-10-02. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- José T. en Ad zullen de koffie verzorgen na de 
Eucharistieviering in onze locatie door pastor H. de Vries op 22 
december. 
- Presentatie van pastor H. de Vries voor de gehele parochie op 
3 januari 2020 om 19.00 uur te Heino. 
- Verder zie de postlijst.  
 
4. Pastoresteam. 
Pastor Butti wegens ziekte afwezig. 
 
5. Raad. 
Voorzitter. José T. 
Beknopt verslag van de gehouden vergadering van het 
najaarsoverleg d.d. 20 november 2019. 
- Het calamiteitenplan. In Hardenberg hebben wij geen dergelijk 
plan op papier. T.z.t. willen we dat aan de BHV-ers koppelen. 
- Op de 1e zondag van de advent begon het jaar van de 
Eucharistie. Pastor Johan Rutgers wil op de 1ste dinsdag van 
de komende maanden een 10-delige documentaire van Robert 
Barren laten zien. Deze bijeenkomsten vinden plaats te 
Dedemsvaart. 
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- Het winterprogramma wil men graag  komend jaar 
continueren. We kunnen daarvoor projecten aanleveren. 
- Het pastorale team is aan het brainstormen over hoe men 
pastoraal actief kan zijn in 2024. 
- Er zijn zorgen over de bezetting van het parochiebestuur, de 
pastoraatsgroepen en de diverse locatieraden.  
Het parochiebestuur heeft op korte termijn een nieuwe 
secretaris en penningmeester nodig!!  
- Misschien moeten we het huidige systeem van locatieraden 
en pastoraatsgroepen in de toekomst reorganiseren. 
- Pastoor André Monninkhof geeft aan, dat hij vrij is op zaterdag 
tot 16.00 uur en op de dinsdagavond. Dit i.p.v. de maandag. 
- Het PB gaat één meerjarenonderhoudsplan naar het bisdom 
sturen i.p.v. een plan van elke geloofsgemeenschap. 
 
Secretaris.  Ad.  
Geen bijzonderheden die niet al elders in dit verslag zijn 
vermeld. 
 
Fin. beheerder m.k.a. 
- Voor de ontvangst van het kerkblad dient in principe als 
kerkbijdrage minimaal € 15,= te worden voldaan. Bij het in 
gebreke blijven van deze bijdrage dient men via de website van 
onze kerk kennis te nemen van de inhoud van het kerkblad. Als 
ook dat niet mogelijk is kan een beroep op de diaconie 
misschien uitkomst brengen. 
De ingangsdatum van deze regeling wordt de eerstvolgende 
vergadering vastgesteld. 
 
6. Pastoraatsgroepen. 
 
Liturgie. Functie vacant. 
- Gerard Noordink heeft op de bijeenkomst van de 
pastoraatsgroepen een visie gegeven over hoe het pastoraat er 
in 2024 uit zou kunnen zien. 
- Voor kinderen kerstviering in onze kerk op dinsdag 24 
december om 18.30 uur. 
Voor de overige parochianen om 21.00 uur. 
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- Waar wij in Hardenberg tegen aan lopen geldt ook voor de 
andere geloofsgemeenschappen. 
Een teruglopend aantal parochianen (afname 11%) en 
vrijwilligers (22%). 
- Op 21 maart 2020 is er een lectorentraining voor alle lectoren 
van de parochie. Deze wordt in Ommen gehouden. 
 
Catechese. Gert. 
- Bezinningsdag 11 januari 2020. Opgave en betaling ad € 25,= 
p.p. bij Gert. Aanmelding via formulier achter in de kerk. 
- Op 2 februari film Rainman in onze kerkzaal. Aanvang 19.00 
uur. 5 April weer een film in onze kerkzaal. Welke is nog niet 
bekend. 
 
Gemeenschapsopbouw. Piet. 
- Inventariseren wie van onze geloofsgemeenschap al in het 
bezit is van een geldig EHBO- of BHV-bewijs. 
- Verzorgen uitreiking kerststukjes en attenties i.v.m. kerstmis. 
 
7. Vernieuwing aanbod kerkelijke vieringen en activiteiten. 
- Regelen van een brunch. 
- Gelegenheidscatechese in parochieverband. 
 
8. Personeelsbezetting. 
- Een soort pool vormen van mensen, die incidenteel wat willen 
doen doch zich niet voor langere tijd willen verplichten voor een 
bepaalde taak is wellicht haalbaar.. 
- Organistengroep behoeft aanvulling. Dit geldt ook voor de 
lectoren en de mensen die bereid zijn onze kerk schoon te 
maken. 
- Al geruime tijd bestaande vacatures pastoraatsgroepen 
Liturgie en Diaconie. 
- Binnen het bestuur zijn ook enige mensen aan vervanging toe, 
te weten de secretaris en de penningmeester. 
Als het bovenstaande zou kunnen worden gerealiseerd kunnen 
we weer met frisse moet en nieuwe inzichten verder.  
 
 
 



                                                          Kerkblad St. Stephanus, 40-dagentijd 2020 

- 27 - 

 
9. Overige punten / rondvraag. 
- In 2020 wordt weer een parochieavond gehouden. 
- Kopij voor het eerstvolgende kerkblad insturen uiterlijk 13 
januari 2020. 
 
10. Verder iets meer aan de orde zijnde sluit José T. de 
vergadering. 
Volgende vergadering 27 januari 2020. 
Openingsgebed door José B. 
 
 
AvdW 
 
 
 
 

  

https://www.intbrookx.nl/vergaderen
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BEDEVAART NAAR LOURDES 2020 
 
 
De Emmanuelparochie wil de parochianen en andere 
belangstellenden de mogelijkheid bieden om in september 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.  
 
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. 
 
 



                                                          Kerkblad St. Stephanus, 40-dagentijd 2020 

- 29 - 

 
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 tot en met 23 september 2020. 
De reissom is €  939 , 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 
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 
Lies Akkermans: 0572 –  372003 
 
Lokatie Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte: 
Gerard Froeling: 0523 – 613127 
 
 
 

In het vorige parochieblad heeft u een artikel kunnen lezen over 
de bedevaartsreis naar Lourdes in 2020. 

In dit artikel staat een verkeerde reissom vermeld. De VNB 
heeft bekend gemaakt dat reissom € 939,-- p.p. bedraagt 
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HET VERBODEN BOEK 
 
Stelt u zich eens voor dat u naar de gevangenis moet, omdat 
de regering ontdekt dat u een Bijbel in uw bezit hebt. Steeds 
meer christenen wereldwijd lopen dat risico. Op steeds meer 
plaatsen in deze wereld wordt de Bijbel een verboden Boek. 
Steeds vaker wordt de verspreiding van Gods Woord aan 
banden gelegd en krijgen evangelisten het moeilijker. 
In sommige landen staat op het bezit van de Bijbel een 
gevangenisstraf of zelfs de doodstraf. Desondanks neemt de 
vraag naar Bijbels sterk toe! Nieuwelingen, zoals moslims en 
hindoes, die voor het eerst een kerk bezoeken, snakken naar 
de Waarheid. 
"Breng ons alstublieft Bijbels", vragen evangelisten steeds weer 
aan St.Hulp Vervolgde Christenen (HVC). "Laat ons het Woord 
delen, nu het nog kan!" 
Wilt u ons helpen om aan dit verzoek te voldoen? 
 
Potgrondactie 
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen. 2 
zakken potgrond = 1 Bijbel.  In 1 zak potgrond (voor binnen en 
buiten) zit 40 liter. Per zak betaalt u € 4,50. 
Mocht u geen potgrond nodig hebben, maar wilt u wel doneren? 
Ook dat kan, door een gift over te maken op NL51ABNA 0561 
455 139 t.n.v. St. HVC, Hoogblokland o.v.v. Plant een Bijbel. 
Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in India, Pakistan 
en Irak.Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en 
China. Daarvoor vinden we steeds weer nieuwe wegen en 
technieken! Laat christenen in de verdrukking niet met lege 
handen staan! Een eigen Bijbel is onmisbaar.  
Onze droom is om in 2020 dankzij de potgrondactie 5000 
Bijbels weg te geven. 
In uw kerk of plaats van samenkomst vindt u vanaf eind januari 
bestellijsten waarop u kunt aangeven hoeveel zakken potgrond 
u wilt bestellen. Dit kan t/m 29 februari. Daarna worden de 
bestellijsten opgehaald. 
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Uw potgrond kunt u op zaterdag 21 maart 2020, van 10.00 - 
14.00 uur, ophalen op het Frits de Zwerverplein achter de 
Kandelaarkerk in Heemse. 
 
Heeft u nog vragen? www.planteenbijbel.nl of bel met St. HVC 
0183-563 628 of met de plaatselijke organisatoren, familie 
Fransen 0523-267975  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INLOOPMIDDAG 
 
We gaan opnieuw de inloopmiddag organiseren   
en wel op iedere tweede zondag van de maand  
en nodigen wij u weer van harte uit voor een gezellige middag 
op zondag 9 februari 2020 van 14.00 – 16.00 uur 
in de parochiezaal in Slagharen, Herenstraat 15. 
 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u 
kaarten, rummikub of mens erger je niet spelen, 
of gewoon gezellig praten met elkaar. 
 
Breng ook uw buurvrouw en/of buurman mee 
want we vinden het fijn als u met velen komt. 
Laat ons even weten als u geen vervoer heeft, 
daar zorgen wij dan voor. 
 
Met vriendelijke groet en graag tot dan. 
Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62 
 
  

http://www.planteenbijbel.nl/
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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?  
 



 

 
 

 

Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één 
van de bestuursleden


