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Jaargang 49 
Nr.03 

 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen 
en de herfst komt eraan. In dit het herfstnummer van onze 
geloofsgemeenschap St. Stephanus vindt u weer de roosters van 
de vieringen, pastoralia, e.d. Ook worden er weer filmvoorstellingen 
georganiseerd en vindt u informatie over het oogstdankfeest in 
Slagharen.  
 
 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende 
parochieblad ingeleverd kan worden uiterlijk: 
    
     Maandag  8 december 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 
- 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 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
mailto:Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
mailto:Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
mailto:Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/
https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg
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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 
pastorbutti@ziggo.nl 
 
 
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. 20-09 / 11:00 uur  25e Zondag door jaar 
     Gebedsviering      
     Voorganger pastor J. Butti 
 
Zo. 27-09    GEEN VIERING 

ivm afscheid pastor Noordink 
 
Zo. 04-10 / 11:00 uur  27e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor H. de Vries 
     Collecte Missie Kinderen 
 
Zo. 11-10 / 11:00 uur  28e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
 
Zo. 18-10 / 11:00 uur  29e Zondag door jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     Collecte Missie 
 
Zo. 25-10 / 11:00 uur  30e Zondag door jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
 
Zo. 01-11 / 11:00 uur  Allerheiligen/Allerzielen 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
 
Zo. 08-11 / 11:00 uur  32e zondag door jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
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Zo. 15-11 / 11:00 uur  33e Zondag door jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger pastor M. klein Overmeen 
 
Zo. 22-11 / 11:00 uur  Christus Koning 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     Collecte Jongeren 
 
Zo. 29-11 / 11:00 uur  1e Zondag v/d Advent 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Slagharen1/2  
     Start Adventsactie 
 
Zo. 06-12 / 11:00 uur  2e Zondag v/d Advent 
     Gebedsviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
 
Di. 08-12 / 18:45 uur  Maria Onbevlekt Ontvangen 
     Gezamenlijke viering in Slagharen 
 
Zo. 13-12 / 11:00 uur  3e Zondag v/d Advent 
     Gebedsviering 
     Voorganger pastor M. klein Overmeen 
 
Zo. 20- 12 / 11:00 uur 4e Zondag v/d Advent 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     Einde Adventsactie 
 

 
VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE 

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie: 

(http://www.emmanuelparochie.nl)  
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
 
Lectoren 
 
Zo. 20-09 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 04-10 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 11-10 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 18-10 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 25-10 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 01-11 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 08-11 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 15-11 / 11:00 uur  Dhr. T. Rijghard 
Zo. 22-11 / 11:00 uur  Mw. V. Reimer 
Zo. 29-11 / 11:00 uur  Mw. M. Los 
Zo. 06-12 / 11:00 uur  Mw. J. Terhorst 
Zo. 13-12 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 
Zo. 20-12 / 11:00 uur  Dhr. P. van Galen 

 
 
 

OPROEP DIVERSE FUNCTIES 
 
De locaties hebben vanuit het najaarsoverleg van de parochie de 
volgende opdracht gekregen om vóór 1 november elk 1 kandidaat 
aan te dragen voor het vervullen van 1 van de volgende functies: 
Financieel beheerder, secretaris en tzt voorzitter. Gevraagd wordt 
om daarbij ook eens te kijken naar ex-bestuurders.  Dus ex 
bestuurders, als jullie dit lezen, maar ook anderen, denk er eens 
over na. 
 

José Terhorst 
Floralaan 131 
7772 NV Hardenberg 
0523 -267386 
06-19533563
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PASTORALIA 
 
 

Versterven? 
 
‘Zalig de zachtmoedigen’ zegt Jezus in de Bergrede: ‘Neem mijn 
juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart.’  
Dit zachte juk is het juk van de liefde. Liefde staat tegenover 
zelfzucht en zelfgenoegzaamheid. Liefde richt zich eerst op de 
ander en niet op zichzelf. Léven uit de geest van liefde betekent 
léven uit God.  
De ommekeer en bekering waartoe het evangelie ons uitdaagt en 
oproept, is van een houding van egoïsme en hardvochtigheid naar 
een houding van liefde en zachtmoedigheid, van hoogmoed naar 
nederigheid, van heersen naar dienen. Het gaat er in het evangelie 
om dat wij ‘versterven’ aan onze zelfzucht en egoïsme, omdat het 
tot niets anders leidt dan tot de dood.  
Maar de geest van liefde wekt op ten leven. Wij moeten 
‘versterven’ aan de dood en niet aan het leven! De liefde laat ons 
léven aan de dood voorbij, alsof de dood niet bestond. Liefde is de 
weg die tot eeuwig leven leidt. Als de liefde in ons woont, dragen 
wij het onderpand van het eeuwig leven in ons mee. Een eeuwig 
leven dat hier en nu begint wanneer wij ons geloof belijden in 
Jezus Christus, de Zoon van de levende God die liefde is. In Hem 
gaan wij nooit verloren, maar zullen wij leven, nu en tot in 
eeuwigheid. 
 
Joop Butti 
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PASTORALIA 
 

Barneveld, 4 juli 2020 
 
Een dankbaar mens 
 
Het is zaterdagmiddag en terugkijkend op de voorbije week, is er ontzettend 
veel gebeurd. Zo heb ik afgelopen zondag afscheid genomen van u, jou, 
jullie als pastor in de Emmanuelparochie, heb ik ’s maandags nog wat laatste 
dingen ingepakt, ben ik dinsdagochtend verhuisd en door een handjevol 
parochianen op De Belte uitgezwaaid en begon diezelfde middag, rond een 
uur op half drie, de grote-uitpak-show hier in de pastorie te Barneveld. Van 
het buitengebied boven in onze Emmanuelparochie, kijk ik nu vanachter m’n 
computer uit op dé winkelstraat in het hart van Barneveld. En zijn alle dozen 
op het moment dat ik dit schrijf, sinds een paar uur helemaal uitgepakt. 
 
Gisteravond ben in het eucharistisch centrum van de sint Lucas parochie als 
‘parochievicaris’ geïnstalleerd, een fraai woord voor ‘tweede’ priester voor de 

twee samenwerkende parochies sint Lucas en sint Maarten. M’n nieuwe 
teamleden, vertegenwoordigers van alle 14 geloofsgemeenschappen, mijn 
lieve ouders en pastoor Monninkhof samen met vicevoorzitter Hermien 
Schoorlemmer waren naast een hele groep vrijwilligers van de partij. Ja, en 
natuurlijk vele nieuwe parochianen en velen van u die via de livestream of 
kerkradio met ons verbonden waren. Ondanks de bevreemdende 
omstandigheden die ons door Covid-19 nog steeds in hun grip houden, was 
het een mooie en hartelijke viering. Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe 
parochies en kijk ik met grote tevredenheid terug op wat er achter me ligt.  
 
En ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Vier jaar lijkt op zich niet zo lang, en 
misschien is het dat ook inderdaad niet. Maar het waren toch wel mijn 
allereerste stapjes die ik in het parochiepastoraat heb mogen zetten. 
Stappen waar eerst ruim 8,5 jaar aan studie en vorming vooraf is gegaan.  
 
In de Emmanuelparochie ben ik me in die vier jaar enorm gaan thuis voelen. 
Heb ik wortel geschoten en ben ik er geleidelijk achter gekomen wat het 
priesterschap nu daadwerkelijk is en hoe belangrijk de persoonlijke relatie is 
met u, jou, jullie – de parochianen.  
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Ik ben Bijbelteksten als 1 Korinthiërs 12 ontzettend gaan 
waarderen en zelfs als uitgangspunt gaan beschouwen. 
Zélfs als misschien wel één van de meest fundamentele 
teksten voor het daadwerkelijk christen en 
parochie/kerk-zijn. Het ‘Lichaam van Christus’ en de 
‘levende stenen in een geestelijk bouwwerk’, dat zijn wíj 
zélf. Niet los van elkaar, maar sámen, mét elkaar. Dat 
hebt ú allen mij geleerd.  
 
Aan het einde van mijn afscheidsviering zijn er door 
Hermien Schoorlemmer, pastoor Monninkhof en Ben 
Nijhof mooie dingen gezegd. Is er teruggeblikt op veel 
mooie momenten, momenten die we met elkaar hebben mogen hebben en 

beleven. Jullie betrokkenheid, gulheid en dankbaarheid kwam prachtig tot 
‘symbolische’ uiting in het cadeau wat ik van jullie allen heb mogen 
ontvangen. De prachtige blauwe Maria stola (zie foto). Wat ben ik hier blij 
mee en trots op.  
Maria, die ons aller moeder in de hemel is, de ‘mystieke roos’, zoals ook 
mooi op de stola wordt afgebeeld, is mij dierbaar. Het adagium, ‘per Mariam 
ad Christum, wat we in de Rozenkransbasiliek in Lourdes o.a. kunnen lezen 
in de apsis is waar. Zonder Maria was ik nooit priester geworden, hadden u, 
jij, jullie en ik elkaar nooit leren kennen. Had ik nooit mogen voorgaan in de 
eucharistie met jullie, nooit familieleden van u mogen begraven, nooit 
dierbaren van u de ziekenzalving mogen toedienen. Ja, zonder Maria 
hadden we elkaar – zeer waarschijnlijk – nooit ontmoet. Daarom doet het 
mij érg veel dat ik juist van jullie als ‘mijn’ parochianen, deze prachtige 
stola heb gekregen. Heel erg bedankt daarvoor!  
En ook ontzettend bedankt voor de financiële bijdrage die jullie náást de 
stola bij elkaar hebben gebracht en zoals pastoor Monninkhof het zondag 
zei, die ik als extra cadeau mag ontvangen. Als ik eraan denk, dan word ik 
op de eerste plaats heel erg stil en ben ik jullie allemaal heel erg dankbaar.  
 
Zoals ik ook tijdens mijn afscheidsviering op 28 juni jl. zei, houd ik niet van 
afscheid nemen. Ik ga gelukkig niet emigreren, dus daarom schrijf ik ook nu 
gewoonweg: tot ziens. Linksom of rechtsom blijven we met elkaar 
verbonden, in gebed of via Facebook. Ik wens u, jullie allen alle goeds, veel 
inspiratie, goede moed en Gods rijkste zegen toe.  
 
En boven alles uit: In Dei Nomine Feliciter.  
Weest alsjeblieft, in Gods Naam gelukkig. 
Pastor Johan Rutgers, priester 
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PASTORALIA 
 
 

 
“Ik zal er zijn” 
 
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.  
Het eerste couplet van dit lied is als volgt: 
 
“Als je eenzaam bent of in het duister 
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn. 
Als geen mens je kent of niemand luistert 
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan. 
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn. 
Wees niet bang voor de stilte om je heen 
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen 
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.” 
 
Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun 
lieve en zorgzame vader. Hij was er altijd, steeds stond hij voor hen 
klaar. 
Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook 
wij in deze bijzondere periode niet (soms) het gevoel, dat heel de 
wereld drukt op onze schouders ? We leven in wankele tijden, 
zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld. 
Coronabesmettingen nemen hand over hand toe. En wat te denken 
van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap werd het leven 
van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. 
Want hoe zal het straks, in de herfst, verder gaan ? Allerlei 
steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met meel zal 
toch niet leeg raken ? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd 
boven water ? 
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In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) 
een verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het 
plein voor de kerk deelt de caritas eerste levensbehoeften uit. Is dit 
ook ons voorland ? 
Hoe dan ook: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het 
virus ontziet niemand. Hoe hiermee om te gaan ? 
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 
augustus) over de boot met de leerlingen van Jezus erin, die in een 
hevige storm op het meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, 
dat we het samen zullen moeten doen. Jezus reikt de stoere, maar 
ook bange Petrus, die over het water naar Hem toe was komen 
lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder. 
Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want 
we kunnen elkaar helpen, om niet in onze neerslachtigheid te 
verdrinken.  
Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week 
nog, na afloop van de uitvaart, waarmee ik dit artikel begon. Tot 
mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de 
voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel 
dingen hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na 
de kerkdienst koffie zetten voor de familie en de genodigden; het is 
een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger ken uit mijn 
geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook weer te mogen zien ! 
Elkaar steunen zit ons in het bloed ! 
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. 
Bij die gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik 
zo’n durfal ben, integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw op 
Gods genade. 
Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord 
mogen horen van Christus Zelf: “Ik ben het”. Dat ook wij Zijn 
Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en de moed 
putten om – ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te 
dragen. 
Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar. 
 
 Pastoor André Monninkhof 
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PASTORALIA 
 
 

De Noodklok luiden. 
 
Een doodgewone doordeweekse 
donderdagmorgen. Ik zit achter mijn computer in 
mijn werkkamer op de zolderverdieping van mijn woonhuis.  
Uit het raam kijkend zie ik ‘mijn’ kerktoren. De klokken luiden: er is 
een uitvaart.  
Het geluid van die klokken herken ik uit duizenden; ik ben immers 
opgegroeid onder de rook van die kerktoren.  
Altijd hebben ze het ritme van mijn leven bepaald. En niet alleen 
van mij, van heel het dorp. 
Bij alle bijzondere gelegenheden lieten en laten de klokken zich 
horen.  
Inmiddels weet ik dat deze klokken nog luiden tot 2025. In dat jaar 
wordt de kerk gesloten.  
Vanaf dan zullen ze de lokale gemeenschap niet langer oproepen 
op zondag.  
Mensen klampen me aan in het dorp:  
“Marga, hoe kan het dat in jouw parochie de kerken open blijven en 
dat hier de deuren dichtgaan? “ 
Aan een antwoord hebben de meeste mensen geen boodschap. 
Ze zijn vooral verongelijkt, boos: dit laten we toch niet gebeuren in 
óns dorp met ónze kerk? 
De spreekwoordelijke noodklok luidt in mijn dorp: de kerk moet 
behouden blijven, zo hoor ik overal.  
Maar wat moet er dan blijven? Moet alleen het kerkgebouw blijven? 
Gaan de kerkdeuren na 2025 open als museumdeuren? Als de 
draaideuren van een woonboulevard? Als de deuren van een 
appartementencomplex?  
En dit gaat alleen nog maar over het gebouw.  
Dat is voor mij de buitenkant.  
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Er is gelukkig ook een binnenkant. En daar gaat het voor mij vooral 
om.  
Want daar binnen klopt het hart van de kerk, daar binnen gebeurt 
het! 
Als gemeenschap van mensen mogen we in die kerk elkaar 
ontmoeten, telkens weer.  
Daar binnen mogen we ons leven vieren, ons leven dat verbonden 
is met God en met elkaar.  
Daar binnen mogen we ons leven inhoud en betekenis geven, ons 
laten voeden door de verhalen van toen en nu.  
Die Kerk van mensen, die binnenkant, dat kloppende hart is mij 
dierbaar!  
 
Jezus heeft gezegd tegen Simon: ‘jij bent Petrus (Rots) en op jou 
bouw ik mijn Kerk.  
En de machten van het bederf zullen die kerk niet aantasten.”  
Zou die uitspraak betrekking hebben op onze gebouwen?  
Dat denk ik niet.  
Jezus bedoelt met ‘Kerk” de verzameling van gelovigen.  
De Kerk, dat zijn de mensen die geloven in barmhartigheid en in de 
vrede.  
Beste mensen, Hij heeft het over U, over jou en over mij! 
Wij zijn die Kerk van mensen, wij zijn het kloppende hart. Die 
binnenkant, die zal niet aangetast worden door de machten van het 
bederf.  
Moge ons dat bemoedigen!  
 
Pastor Marga klein Overmeen 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 

Net terug van vakantie zit ik dit artikeltje te tikken. Ja, alles gaat 
gewoon weer door. Wat er zoal besproken wordt tijdens de 
Locatieraadvergaderingen kunt u lezen in de notulen, die ook in 
dit blad gepubliceerd worden. ik zal een paar zaken extra 
benoemen. 
We zijn weer gestart met de vieringen en gemiddeld zijn er ca. 20-
25 personen aanwezig bij de vieringen, met een uitschieter 
afgelopen zondag, toen Anton ten Klooster voorging. De kerk was 
bijna vol, dwz bijna 36 aanwezigen.  
Onze parochie heeft, net als vorig jaar, weer het boekje “Inzicht & 
Uitzicht” uitgegeven, een activiteitenprogramma voor het seizoen 
2020/2021. Deze keer zijn er ook activiteiten gepland in onze kerk. 
Er is een avond gepland om troostzakdoekjes te maken. Samen 
met Marga klein Overmeen kunnen we hiermee aan de slag. En 
natuurlijk staan onze filmavonden erin vermeld. En nu ik het 
daarover heb, er is het plan ontstaan om de film “De 10 Geboden” 
te draaien.!!!  Maar deze film duurt te lang om op een avond te 
doen, dus daar willen we een zondagmiddag voor plannen. Mijzelf 
lijkt dat erg leuk,ook al is het een heel oude film. Hopelijk denken 
meer mensen er zo over en hebben we een volle kerk.  
Dit waren de positieve berichten, nu een minder leuke. José 
Broersen, onze penningmeester, heeft aangegeven dat zij per 
direct wil stoppen met heer functie. Het is voor haar niet meer te 
combineren met haar werk en gezin. Ze heeft dit al eerder 
aangegeven, nu lukt het haar niet meer. Zij zal in overleg met het 
parochiebestuur de zaken afronden en dan zullen we op een 
goede manier afscheid van haar nemen en haar bedanken voor 
haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.  
We begrijpen heel goed dat zij deze stap moest nemen, maar zijn 
nu wel voor een probleem gesteld.  Wie kan/wil haar opvolgen? 
Een functieomschrijving heb ik niet voor handen, maar in overleg is 
er wel te kijken naar hoe de functie ingevuld kan worden met 
eventuele hulp vanuit de parochie. Wie o wie helpt ons uit de 
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brand. Kijk eens in uw omgeving of u iemand kent die deze taak 
op zich zou kunnen / willen nemen. 
Met een beperkt aantal mensen zondags in de kerk wil ik u allen er 
toch nog op attent maken dat we collecte-inkomsten missen en 
vragen u daarom of het mogelijk is om een extra gift te geven op 
bankrekening: 
NL48RABO0324961898 met omschrijving  
Collectegeld GG St.Stephanus Hardenberg 
Hopelijk gaat het wat betreft de Corona in onze regio wat beter en 
zullen misschien meer mensen de stap durven nemen om weer 
naar onze kerk te komen. Ik hoop het van harte en heten iedereen 
van harte welkom. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. 
Let een beetje op elkaar en houd u aan de maatregelen van het 
RIVM 
Wat dat laatste betreft, onder zeer speciale maatregelen van het 
RIVM zouden de koren weer mogen repeteren. Zingen in de 
zondaagse vieringen zit er op onze locatie voorlopig niet in, hoe 
graag we dat ook zouden willen. 
Dan wens ik u tot slot allemaal het allerbeste en tot ziens. 
José Terhorst, namens de Locatieraad en profieldragers  
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BERICHT EMMANUALPAROCHIE 
 
 
 
Ommen, 11 augustus 2020 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
In ons communiqué van 14 juli jl. meldden wij als pastoraal team, dat wij met 
communie uitreiken ook in de andere kerken van onze parochie wilden 
wachten tot 1 september aanstaande. 
De reden hiervan is, dat wij als pastoraal team eerst ervaring wilden opdoen 
met de toepassing van de voorzorgen tegen de verspreiding van het 
coronavirus in onze andere kerken. 
Gebleken is, dat de toepassing van deze voorzorgen (handen desinfecteren 
bij binnenkomst van de kerk, bijhouden van presentielijst, kerkgangers 
nemen plaats op de gemarkeerde zitplaatsen, attenderen op looproutes 
enz.) alle prima lopen.  
Gevoegd bij de ervaring, die we inmiddels als Emmanuelparochie hebben 
opgedaan met het communie uitreiken in het eucharistisch centrum van onze 
parochie, de Brigittakerk in Ommen (communie uitreiken met behulp van 
protectiescherm en liturgisch pincet) betekent dit, dat wij als pastoraal team 
aan U kunnen laten weten, dat we met ingang van het weekend van 5 en 6 
september a.s, ook willen overgaan tot het uitreiken van de communie in 
eucharistievieringen in onze andere parochiekerken. 
Helaas is er nog geen zicht op het hervatten van de woord- en 
communievieringen. Dit is bisdombeleid. De Nederlandse Bisschoppen 
wensen, dat er onder de huidige omstandigheden, tot nader order, alleen 
communie wordt uitgereikt in eucharistievieringen. Als pastoraal team hopen 
wij, dat de woord- en communievieringen spoedig weer tot de mogelijkheden 
gaan behoren. Deze wens van ons hebben wij kenbaar gemaakt aan onze 
Bisschop.  
Hierdoor zullen de weekendvieringen in onze Emmanuelparochie voorlopig 
blijven plaatsvinden als eucharistievieringen dan wel gebedsvieringen. In de 
gebedsvieringen kunnen we nog geen communie uitreiken.  

Vrede en alle goeds. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het pastoraal team, 

Pastoor A.G.M. (André) Monninkhof  
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BERICHT EMMANUALPAROCHIE 
 
 
 

 
Viering 40 jarig ambtsjubileum, tevens afscheid van pastor Gerard 
Noordink 
Weekend 26 en 27 september aanstaande. 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Op 1 augustus jl. was het 40 jaar geleden, dat pastor Gerard Noordink begon 
in zijn eerste pastorale functie. In deze periode is hij onder meer werkzaam 
geweest in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in het psychiatrisch 
ziekenhuis St. Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 als pastor in de 
geloofsgemeenschappen van Lierderholthuis en Heino. In de loop van de tijd 
is er een samenwerking gegroeid van deze geloofsgemeenschappen met 
andere parochies in Noord Oost Salland. Dit resulteerde in 2011 in de 
oprichting van de Emmanuelparochie, waarin 11 geloofsgemeenschappen 
zijn samengegaan. Pastor Gerard Noordink maakt deel uit van het pastoraal 
team van onze Emmanuelparochie. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen zijn we 
Gerard dankbaar voor 40 jaar pastoraal werk, waarvan meer dan 20 jaar in 
ons midden. ‘Van de wieg tot het graf’: bij doop, eerste heilige communie, 
vormsel, huwelijk, uitvaart, en in pastorale begeleiding, heeft Gerard de 
geloofsgemeenschappen van Liederholthuis en Heino en van andere 
locaties binnen onze Emmanuelparochie, heel wat ‘goede diensten 

bewezen’. Ook heeft Gerard binnen het pastoraal team de eerste negen 
jaren als teamleider van het pastoresteam en later als profielhouder 
gemeenschapsopbouw een grote bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere 
ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en haar elf 
geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost Salland. Hiervoor zijn wij 
hem als pastoraal team, parochiebestuur, en geloofsgemeenschappen, veel 
dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard dan ook van harte met zijn 40-jarig 
ambtsjubileum. In deze felicitaties willen we ook zijn vrouw Cor en dochter 
Marianne betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij hebben zijn pastorale werk 
mede gedragen. Zonder hen had Gerard niet kunnen doen, wat hij in 40 jaar 
voor velen heeft mogen betekenen. 
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Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze 
Emmanuelparochie hadden we Gerard graag een uitgebreide viering van zijn 
40-jarig ambtsjubileum en een groots afscheid van onze Emmanuelparochie 
gegund. Door de huidige omstandigheden (coronacrisis) en de beperkingen, 
die hiervan het gevolg zijn, zit dit er helaas niet in. 
 
Toch willen wij als Emmanuelparochie doen wat wij kunnen, om op een 
mooie en passende wijze stil te staan bij het 40-jarig ambtsjubileum en het 
afscheid van Gerard als pastor in ons midden. Hiertoe zijn er de volgende 
activiteiten: 

- Op zaterdagavond 26 september zal er om 19.00 uur in de RK Kerk 
“Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino, een gebedsviering 

worden gehouden, waarvoor vooral groepen en personen uit de 
geloofsgemeenschap van Heino zullen worden uitgenodigd, met wie 
Gerard in de afgelopen twee decennia intensief heeft samengewerkt. 
Door de corona-omstandigheden zal deze viering moeten plaatsvinden 
in besloten kring. Deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u 
thuis deze viering kunt meebeleven. 

- Op zondagmorgen 27 september zal er om 11.00 uur in de RK Kerk 
“Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino een feestelijke 
eucharistieviering worden gehouden. In deze viering zal het complete 
pastorale team van de Emmanuelparochie voorgaan met pastor 
Gerard Noordink in ons midden. Voor deze eucharistieviering zullen 
per locatie van onze Emmanuelparochie vier vertegenwoordigers 
worden uitgenodigd. Verder zal Gerard zelf nog familie en vrienden van 
hem uitnodigen. Door de beperkingen, die het gevolg zijn van de 
coronacrisis, zal ook deze eucharistieviering in besloten kring 
gehouden moeten worden. Ook deze viering zal worden 
gelivestreamed, zodat u thuis ook deze viering kunt volgen. Na afloop 
van deze viering zal er voor genodigden een lunch zijn in zaal ‘Bij 
Ne9en’ in Heino, tegenover de kerk. 

 
Pastor Gerard Noordink heeft te kennen gegeven, dat hij als geschenk voor 
zijn ambtsjubileum, tevens afscheid van onze Emmanuelparochie, graag een 
financiële bijdrage zou willen ontvangen voor een ‘denk’beeld, dat zo 
mogelijk zal worden geplaatst naast de RK Kerk in Heino, zodat we hier 
allemaal van kunnen genieten. En voor een beeldje bij zijn huis. Om aan 
deze wens van Gerard te kunnen voldoen, zullen we een ‘crowdfunding’ 
starten. Uw gift voor het afscheidscadeau voor pastor Gerard Noordink, kunt 
U storten op rekeningnummer: NL 20 RABO 0378 9453 27 ten name van 
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onze Rooms Katholieke Emmanuelparochie, onder vermelding van ‘Gerard’. 
Bij voorbaat dank voor al uw goede gaven voor dit sympathieke doel. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze 
Emmanuelparochie, wensen we pastor Gerard Noordink, zijn vrouw Cor en 
allen die hem lief zijn, Gods zegen en een goede toekomst. Dat zij samen 
van hun welverdiende pensioen mogen gaan genieten. 
 
Namens pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van 
de Emmanuelparochie, 
 
Pastoor A.G.M. Monninkhof 

 
 
 

BERICHT EMMANUALPAROCHIE 
 
 
DANKJEWEL!!! 
 
 
 
Doordat de wekelijkse collecte lange tijd niet gehouden kon worden 
en doordat ook opgegeven intenties doorgeschoven worden naar 
betere tijden, zag mening financieel beheerder de cijfers steeds 
‘roder’ worden.  
Daarom heb ik namens ons parochiebestuur en het pastoraal team 
een tijdje geleden een oproep gedaan om een extraatje van € 25 of 
meer te schenken aan uw eigen geloofsgemeenschap. Daar 
hebben heel veel parochianen gehoor aan gegeven!! 
Dat is hartverwarmend. Want daardoor voelt het parochiebestuur 
zich gesteund in hun keuze om onze organisten en dirigenten te 
blijven honoreren ondanks dat hun inzet door de opgelegde 
beperkingen minimaal moest zijn.  
Met uw extra bijdrage zijn we dus zeer verguld. Ook degenen die 
dit alsnog van plan zijn  
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nodig ik namens mijn collega’s en het parochiebestuur uit ook een 
‘duit in het zakje’ te doen.  
U vindt het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap in 
uw parochieblad en ook op de website. 
Nogmaals heel veel dank. 
 
André Monninkhof, pastoor 

 
 
 
BERICHT EMMANUALPAROCHIE 
 
 

 
 
 
 

Emmanuelparochie, de moeite waard ! 
 
Bestuursleden gezocht – 
 
Beste parochianen, 
 
Op dinsdag 15 september hebben we als bestuur en pastoraal team onze 
verlate voorjaars-bijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, hebben 
we een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering mogen houden. In 
onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’. 
 
We hebben U al laten weten, dat we als pastoraal team, bezig zijn met een 
toekomstplan. Dit toekomstplan houdt in, dat we onder beperkte 
voorwaarden, alle elf kerkgebouwen in onze parochie open willen houden. 
Maar dat we het pastoraat wel anders willen gaan organiseren. Dit ook in het 
licht van de – door het vertrek van pastor Rutgers en pastor Noordink – 
veranderde samenstelling van ons pastoraal team. In de toekomst zullen we 
meer voorbereidend pastoraat op bepaalde plaatsen gaan bundelen. Maar 
overal, op al onze locaties, zullen vormen van vieren en aandacht blijven. 
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Onze Emmanuelparochie wordt geleid door een parochiebestuur, bestaande 
uit vier bestuursleden. Op dit moment zijn er in dit parochiebestuur vacatures 
(op komst) voor de functies van vice-voorzitter, secretaris, eerste 
penningmeester en tweede penning-meester. De huidige bestuursleden 
hebben hun bestuurswerk gedurende 8 tot 10 jaar met veel liefde, inzet en 
plezier gedaan. Maar nu zijn er ‘verse’ bestuurskrachten nodig om hun 
goede werk voort te zetten en zo de samenwerking van de elf 
geloofsgemeenschappen binnen onze Emmanuelparochie, bestuurlijk te 
blijven faciliteren.  
De nood is hoog. Eerlijk gezegd: heel hoog. En er is veel werk aan de 
winkel, dat we graag willen verdelen onder nieuwe bestuursleden, die hier 
hun schouders onder willen zetten. 
 

Dat er een nieuw bestuur komt voor onze Emmanuelparochie is ook daarom 
belangrijk, omdat we de autonomie van onze afzonderlijke 
geloofsgemeenschappen, graag in stand willen houden. Als parochie willen 
we niet afhankelijk worden van invloeden ‘van buiten’. Om dit ook in de 
toekomst mogelijk te blijven maken, hebben we als Emmanuel-parochie 
dringend behoefte aan versterking van ons parochiebestuur. Zonder een 
goed en betrokken bestuur, zullen onze plannen niet slagen. 
 
Daarom vragen wij – pastoraal team en parochiebestuur – mede namens de 
vertegenwoordigers van de locatieraden, U als parochianen om met ons mee 
te denken, nu wij op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor ons 
parochiebestuur. Ons streven is, om uiterlijk op het feest van Allerheiligen 
van U de namen te krijgen van geschikte mensen die wij dan kunnen 
benaderen. Zo hopen we bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar – rond 1 
december – ons parochiebestuur weer op sterkte te hebben. Kent U 
mensen, of wilt U kandidaten voordragen, neemt U dan gerust contact met 
ons op. Zo kunnen we de parochie blijven die we graag willen zijn: dichtbij en 
met een warm hart. 
 
Bij voorbaat dank voor Uw betrokkenheid en meedenken. 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
pastoor André Monninkhof 
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INZICHT & UITZICHT: 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 

EMMANUELPAROCHIE 
 
 

De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u 

misschien al ontvangen of ontvangt u binnenkort. 
Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink 
hebben weer een zeer gevarieerd programma 
samengesteld. 
 
In oktober zijn de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de 
brochure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 
- Donderdag 1 oktober 20.00 uur in Lierderholthuis 
Spiritualiteit met de benen op de grond’,  lezing door Hans Oldenhof 
- Donderdag 8 oktober 20.00 uur in Dedemsvaart 
‘Paulus’ missiereizen’ door pastor Butti (elke 2e donderdag van de maand) 
- Dinsdag 13 oktober 20.00 uur in Slagharen 
‘Communiceren’ door pastor Butti (elke 2e dinsdag van de maand) 
- Donderdag 15 oktober 19.30 uur in Ommen 
‘Geloven Nu’ door pastor Butti (elke 3e donderdag van de maand) 
- Dinsdag 20 oktober 20.00 uur in Lemelerveld 
‘Leve Israël!’ door pastor Butti (elke 3e dinsdag van de maand) 
- Woensdag 21 oktober 20.00 uur in Ommen 
‘Sleutelfiguren uit het Nieuwe Testament’ door pastor Butti 
(elke 3e woensdag van de maand) 
- Donderdag 22 oktober 19.30 uur in Heino 
Bibliodrama door pastor H. Schoorlemmer 
- Zondag 25 oktober 19.00 uur in Hardenberg 
Filmavond 
- Maandag 26 oktober 20.00 uur in Heino 
Herinneringsdoek maken 
- Donderdag 29 oktober 20.00 uur in Heino 
Filmavond 
 
Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen wij u om u van tevoren aan te 
melden bij het secretariaat van uw locatie of via het mailadres: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl  
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl


Kerkblad St. Stephanus, herfst 2020 

- 24 - 

 
 

FILMAVOND 25 OKTOBER 
 
Op zondagavond 25 oktober 2020 gaat de locatieraad weer 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 25 oktober laten zien, heet “Driving miss Daisy”.  
 
Korte inhoud: het verhaal begint in 1948 als miss Daisy ( Jessica Tandy) 
haar auto de tuin van de buren in rijdt. Haar zoon ( Dan Aykroyd) staat er op 
dat ze een chauffeur inhuurt voor haar dagelijkse ritten. Ze verzet zich hevig 
tegen zijn voorstel. Desondanks huurt haar zoon Hoke Colburn ( Morgan 
Freeman) in. De koppige en bevooroordeelde miss Daisy wil er eerst niets 
van weten, maar langzamerhand weet Hoke haar vertrouwen te winnen. We 
volgen Daisy en Hoke gedurende ruim 20 jaar waarin ze stapje voor stapje 
een vriendschap opbouwen die belangrijker is dan hun verschillen. 
 
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.  
 
Dan zal er op zondagmiddag 15 november, let wel middag, ook een film 
worden vertoond en wel “DE TIEN GEBODEN”. Omdat dit een lange film is 
beginnen we om 14.00 uur. Jos Jorgensen heeft op zondag 6 september al 
het een en ander verteld over deze film. Ook voor deze film bent u allen van 
harte uitgenodigd. Vanwege de duur van deze film zullen we 2 pauzes 
inlassen. 
 
Korte inhoud: Er zijn maar weinig films die zich kunnen meten met het 
spectaculaire schouwspel van Cecil B. DeMille’s “The Ten 
Commandments”uit 1956. Hiervoor werden in Egypte en in de Sinai-woestijn 
decors gebouwd die tot de grootste uit de filmgeschiedenis behoren. Het 
verhaal gaat over Mozes (Charlton Heston) die, ooit zeer geliefd bij de farao 
(Yul Brenner), deze bevoorrechte positie de rug toekeerde om zijn volk naar 
de vrijheid te leiden. Een unieke en onvergetelijke film.  
 
Uiteraard zullen wij deze filmavond en -middag geheel coronaproof 
organiseren. 
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INLOOPMIDDAG 
 
Beste medeparochianen,  
De “R” komt weer in de maand!! En dus ..... 
Tja, zo hebben we dat al vele jaren gedaan, maar dit jaar is alles 
anders dan vorige jaren.  
Hoe graag we ook weer met onze spelletjesmiddagen zouden 
willen beginnen, het is echt nog niet mogelijk.  
Het blijft nog te riskant en dus moeten we nog geduld hebben.  
Zo gauw het maar enigszins kan starten we weer.  
 
Wij wensen  u allen een goede en vooral gezonde tijd toe en hopen 
dat het gauw weer “gewoon” mag worden.  
 
Blijf aub. gezond en graag tot ziens, ook namens de locatieraad en 
Stefanie 
 
Hartelijke groeten, 
Annie Bosch, tel. 0523 68 17 62 
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OOGSTDANKFEEST 
  

26 september t/m 4 oktober, H. Alphonsus de Liguori-kerk te Slagharen: 
  
Creatief met oogstprodukten 
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de 
H. Alphonsus de Liguori-kerk ieder jaar weer. Al meer dan 20 jaar gebruikt 
de groep bloemen, fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te 
versieren. En elke keer weet de groep de bezoekers te verrassen 
met creatieve en kunstzinnige uitingen van alles wat met de oogst te maken 
heeft. 
Het prachtige resultaat is van zaterdag 26 september t/m zaterdag 3 oktober 
te bewonderen in de H. Alphonsus de Liguori-kerk aan  de Herenstraat 15 te 
Slagharen. 
Ook zal er een expositie zijn van natuurfoto’s van de familie de Vent uit 
Slagharen.  
  
Van maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober is de kerk open. U kunt 
dan tussen 10.00 uur en 16.30 uur de kerk bezichtigen.  
Verder is de kerk open op zaterdag 26 en zondag 27 september 
en op zaterdag 3 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur!  
U bent van harte welkom. 
Vanwege de Corona maatregelen is er een registratieplicht. Groepen moeten 
zich vooraf aanmelden bij: mevr. Grady Mecklenfeld, tel. 0523-682848 of bij 
het secretariaat, t 
el.: 0523-681331. 
  
Feestelijke vieringen 
Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van 
september feestelijke Oogstdankvieringen plaats in de R.K. kerk van de  H. 
Alphonsus de Liguori   
- Zaterdag 26 september om 19.00 uur: wordt er een Eucharistieviering 
gehouden. celebrant: pastor de Vries   
- Zondag 27 september om 9.00 uur: een gebedsviering. Deze viering is 
samengesteld door de werkgroep voorgangers Slagharen 1.  
- Zondag 4 oktober om 15.30 uur: Plechtig Lof, celebrant: pastor Wenker.   
Iedereen is van harte welkom om de feestelijke vieringen bij te wonen. 
 
U komt toch ook? 
De geloofsgemeenschap van Slagharen hoopt van harte dat u, samen met 
vele anderen de versierde kerk komt bezichtigen. 
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BEDEVAART LOURDES 
 
Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de 
Emmanuelparochie bij elkaar geweest in Vilsteren om huidige 
situatie ten aanzien van de coronacrises te bespreken. 
 
Allereerst zijn we er van bewust dat het een grote tegenvaller is 
voor die pelgrims die in sept. dit jaar met Heino/Liederholthuis op 
bedevaart naar Lourdes zouden gaan. Gezien de grote risico’s  is 
het een verstandig besluit geweest om niet op bedevaart te gaan. 
Met de pelgrims is contact geweest hoe nu te handelen al naar de 
status van de  aanmelding bij de bedevaartorganisatie VNB. 
De toekomst is nog heel onzeker en de vraag wanneer er wel weer 
op bedevaart gegaan kan worden kan op dit moment niet 
beantwoord worden. 
Wij als contactpersonen houden veelvuldig contact met de VNB 
over een mogelijke hervatting, eventueel met een kleinere groep in 
het najaar van 2021? 
De Aartsbisdombedevaart die gepland stond in de meivakantie 
2021 gaat ook niet door. 
Beste (toekomstige) pelgrims, blijf gezond en wij houden hoop voor 
de toekomst, mogelijk in het najaar van 2021?  
 
Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de 
Emmanuelparochie. 
 
Gerard Hollak 
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VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 10-08-2020 
 
Aanwezig: pastor Butti, José Terhorst, Piet v.d. Burg, Gert Reimer, José 
Broersen en Ad v.d. Wurff. 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
Pastor Butti verzorgt het openingsgebed. 
 
2. Verslagen van de vergadering van de raad d.d. 27-01-2020 en van de 
vergadering van het beknopte bestuur d.d. 05-02-2020 zijn beide akkoord. 
N.a.v. het verslag van 27-01 wordt opgemerkt, dat pastor Butti bij voorkeur 
op de eerste maandag van de maand vergadert. 
 
Mededelingen: 
- de bestelde bijbeltjes en bijlagen inmiddels aanwezig zijn. Ze zullen voor de 
belangstellenden bij de uitgang van de kerkzaal worden gelegd. 
- Voor Inzicht en uitzicht inbrengen:  - Maken troostzakdoekjes 03-2021 
- 25-10 en 15-11 Filmvertoning in kerkzaal Hardenberg, w.o. mogelijk “De 10 
geboden”  's middags. 
- Helga Baars en Gideon nemen “Inzicht  en uitzicht” over van pastor 
Noordink 
- Concept van het boek over onze parochie ligt ter verdere bewerking thans 
bij Ton Rijghard 
- regelen en opstellen lijst voor een brunch is even naar de toekomst 
opgeschoven 
- De viering voor Vietnamese bootvluchtelingen  in Nederland, zoals bedoeld 
door de fam. Pham is mede i.v.m. de huidige situatie rondom corona 
geschrapt. 
 
3. Pastoresoverleg. 
- Pastor Butti geeft aan, dat het afscheid van pastor Rutgers naar wens is 
verlopen. Het afscheid van pastor Noordink op 27 09 te Heino heeft thans de 
aandacht. Binnenkort kunnen we daarover mededelingen verwachten van 
het pastoresteam. Zij laatste viering in onze kerkzaal is op zondag 

16 -08. 
Pastor de Vries verhuist binnenkort naar de pastorie van Heino. 
- Met het pastoraal beleidsplan is gezien de hectiek van nu even pas op de 
plaats gemaakt. 
 
4. Evaluatie vieringen in coronatijd. 
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De gebruikelijke, algemeen bekende regels worden strikt in acht genomen. 
De ventilatie in onze kerkzaal is perfect. Dit is zeer belangrijk. Van de 35 
beschikbare plaatsen (1,5 m) zijn er per viering 22-27 bezet. Zingen en 
uitreiken communie zijn momenteel (nog) niet toegestaan. Desondanks zijn 
de vieringen thans zeer sfeervol. 
Met het activeren van de viering van de orthodoxe christenen wachten we 
voorlopig nog zolang het besmettingsrisico nog niet is genivelleerd. 
 
5. Diverse punten: 
- De fam. Rusken is onlangs, na vele jaren het schoonhouden van de kerk te 
hebben verzorgd met dit werk gestopt. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor 
hun betrokkenheid. Zeer binnenkort zal het bestuur vorm geven aan deze 
dank. Doordat de fam. Rusken momenteel nog niet de vieringen bezoekt is 

bedoelde dank tijdens een eucharistieviering nog uitgebleven. 
Inmiddels is er wel een nieuw team gevormd voor het schoonhouden van de 
kerk. Onder leiding van Ine Marsman zijn Jacquelien Ruizenaar, Shumaila 
Ayub, Agnes Back, Leonie Brunink, Marja van Kas en Lien Pham met het 
onderhoud begonnen Dit terwijl Jan Scholten de buitenboel verzorgt. Mevr. 
Rusken heeft aangeboden de hand- en theedoeken e.d.  te blijven wassen.  
- Zoals eerder aangegeven ontvangen mensen die geen kerkbijdrage ad 
min. € 15,= per jaar betalen geen kerkblad meer. Wel ontvangen zij dit najaar 
een formulier van de actie kerkbalans om hen in de gelegenheid te stellen in 
de toekomst weer bedoeld blad te ontvangen. Piet en José B. zullen dit 
verder regelen. 
- Er wordt getracht een lijst op te stellen met namen van mensen die 
incidenteel activiteiten voor onze kerk willen verrichten. 
- Het aanbrengen van een internetverbinding voor onze kerk wordt thans 
onderzocht door Gert, Jos Jørgensen en Herman Beukeveld. 
- E-mailadressen zijn voor ons een efficiënt administratiemiddel. De mensen 
zijn zo ook goed te bereiken en te voorzien van informatie.  
Degene die dit nog niet hebben doorgegeven aan Piet worden verzocht dit 
alsnog te doen. 

     
6. Mededeling van José B. 
Na een lange tijd van aarzeling heeft zij thans besloten met onmiddellijke 
ingang te stoppen als financieel beheerder van onze locatie. Dit i.v.m. drukke 
werkzaamheden. Zij zal nog wel enige werkzaamheden afronden. Zij heeft 
hierover eerst nog overleg met de fin. man van de parochie en vervolgens  
met José T. en Ad. Wij betreuren doch respecteren dit weloverwogen besluit. 
Zij heeft dit werk gedurende liefst 11 jaar gedaan. 
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Het plaatst ons wel voor een probleem. In eerste instantie zullen we trachten 
een opvolger/ster te vinden. Om de instandhouding van de locatie te 
waarborgen dienen de financiën goed te zijn geregeld.  
 
7. Volgende vergadering 07-09-2020. 
Ad verzorgt dan het openingsgebed. 
Hierna sluit José T. de vergadering. 

 
VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 07-09-2020 
   
Aanwezig ;  pastor Butti, Gert Reimer, Piet v.d. Burg en Ad v.d. Wurff.   
M.k.a. José Terhorst. 

          
1. Ad opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Overweging door Ad. 
 
2. Verslag vergadering 10-08-2020. 
Verslag akkoord. 
N.a.v. verslag: 
- 25-10-2020. Filmavond. Aanvang 19.00 uur. 
  15-11-2020. Filmmiddag. Aanvang 14.00 uur. De 10 geboden, film duurt 
ruim 3 uur. Eerst zullen we nog peilen hoe groot de belangstelling daarvoor 
is, bijv. op 25-10. 
 
Actiepunten laten staan: 10-09-01, 10-08-03, 10-08-04, 10-08-05 en 10-08-
06. 
N.a.v. actielijst: 
- Gert zal nagaan Wat een internetverbinding voor onze kerk zou betekenen 
en welke alternatieven er zijn. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
- Zie de postlijst.  
- Dit jaar is er met Kerst geen afzonderlijke viering voor de kinderen. Dit 
gezien de geringe belangstelling vorig jaar en de perikelen rond het 
coronavirus. 
 
4. Pastoresteam. 
- Afscheid pastor Noordink 27 september te Heino. I.v.m. het coronavirus 
ontvangt een beperkte groep een uitnodiging voor deze viering/bijeenkomst. 
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- pastor Hans de  Vries heeft inmiddels zijn intrek in de pastorie van Heino 
genomen. 
- Voorlopig zijn er in onze parochie 4 pastors actief, deels parttime. 
- Het catechetisch programma loopt gewoon door. 
- In Vilsteren is er eens in de 2 weken een viering. Dit i.v.m. het beperkte 
aantal beschikbare vrijwilligers. 
- Uitgesteld voorjaarsoverleg 15 september in Dedemsvaart. Aanvang 20.00 
uur. Pastor Butti en Ad gaan daar samen heen.  
  
5. Misboekjes. 
José neemt hierover contact op met Herman Kok en Herma Jorgensen. 
Boekjes zijn te bestellen in veelvouden van 25; 50 ex is ruimschoots 
voldoende. Voor bijzondere feestdagen dienen de boekjes t.b.v. het gehele 

jaar binnenkort extra te worden besteld. 
 
6. We overwegen om voorafgaand aan de kerstviering de belangstellenden 
gelegenheid te geven zich daarvoor weer telefonisch te laten aanmelden. 
Dat zou dan kunnen op donderdag 17 en/of 24 december. Nadere 
mededeling hierover volgt nog. 
 
7. Overige punten / rondvraag. 
- Er is onduidelijkheid over het aantal parochianen welke tot onze locatie 
behoren. Volgens het Kaski zou dat rond de 780 zijn, terwijl het volgens de 
gegevens die wij altijd hebben aangehouden  rond de 580 zou liggen. Een 
groot verschil. De laatste jaren zijn er in onze kerk ook weinig nieuwe 
gezichten gezien.  
Pastor Butti zal dat aan de orde stellen in het pastoresoverleg, terwijl ook in 
het uitgestelde voorjaarsoverleg de vraag zal worden gesteld of er meerdere 
locaties met dit euvel kampen. 
- Wij hebben thans geen fin. beheerder. Hoe is dat in andere locaties? 
Zou het wenselijk zijn, dat vanwege de parochie parttime een betaalde fin. 
deskundige wordt aangetrokken?  
Ook dit is iets voor in het uitgestelde voorjaarsoverleg. 
 
8. Verder iets meer aan de orde zijnde sluit Ad. de vergadering. 
Volgende vergadering  12-10-2020. 
Openingsgebed door  
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RK Parochie St. Stephanus 
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg 

 

MUTATIEFORMULIER 
 
Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid* 
Naam: ………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………. 
Postcode / woonplaats: …………  ……   ……………………….. 
Geboortedatum en –plaats: …..-…..-……..   …………………… 
Nieuw adres 
Adres: ………………………………………………………………. 
Postcode / woonplaats: …………  ……   ……………………….. 
Telefoonnummer: ……………………… 
Geboorte / doop* 
Naam en voorletters: ……………………………………………… 
Roepnaam: …………………………….. 
Geboortedatum en –plaats: …..-…..-……..   …………………… 
Gedoopt: RK / NH / GE* 

Overlijden 
Naam: ………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………. 
Geboortedatum: …..-…..-………. 
Overlijdensdatum: …..-…..-………. 
 
 

• Doorhalen wat niet van toepassing is 



 

 
 

 

Hier uw advertentie?

Neem dan contact op met één 
van de bestuursleden


