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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel: 
 
Locatieraad: 
Voorzitter:      René Pillen   0529-454402 
Secretaris:          Jeannet Meijerink  06-48647368 
Financieel beheerder:                Hans Bakker   06-38123613 
Onderhoud en techn. zaken  Ton Hoogenboom  06-33175370 
       
Bank St. Brigitta rekeningnummer:  -NL03RABO0348923066 
Kerkbalans          rekeningnummer:  -NL72RABO0348992440  
Caritas                 rekeningnummer:  -NL74RABO0160263093 
 
Pastoraatsgroep: 
Liturgie                          Antoinette Donderwinkel   0529-458151 
Gemeenschapsopbouw          Vacant 
Diaconie            Vacant  
Catechese                         Vacant  
   
Telefoonwacht: 
In noodgevallen kunt u van zondagmiddag tot maandagavond, het speciale  
nummer bellen: 06-50412238 
 
Contactpersonen bij overlijden: 
Ria van der Heide   0529-453721 
Ben Jutten    0529-451790 
 
 
Parochiesecretariaat: 
Elke maandag– en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur zijn Ria van der Heide en/of 
Marianne Hendriks aanwezig.  
U kunt dan terecht voor o.a. vragen, mutaties, mededelingen en misintenties. 
Ook kunt u bellen, telefoon: 0529-456467 
Tevens kunt u mailen naar: stBrigittaParochie@zonnet.nl 
 
Website voor vele gegevens: www.emmanuelparochie.nl/ommen/ 
 
Bereikbaar voor pastorale zorg:  pastoor Monninkhof  
 
Pastoresteam Emmanuelparochie:  
André Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl;                06-22786151 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl ;                                                  0572-391262 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl                                                                  06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;    06-18276484 
Hans de Vries, prhansdevries2020@gmail.com                          06-45290266 

mailto:g.noordink@hetnet.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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VOORWOORD 

 
De zomer van 2020  zal waarschijnlijk anders zijn dan u in het begin van dit 
jaar voor ogen had. 
Wellicht moet u vakantieplannen wijzigen en aanpassen, maar waar ergens 
‘een deur dicht gaat kan er elders een opengaan’ en dat geeft vaak weer 
nieuwe ideeën. 
Vakantie komt van het Latijnse woord ‘ vacare ’ en dat betekent: ‘vrij zijn’. 
We hopen dat u zich de komende weken ook steeds vrijer zult voelen en 
niet gebukt hoeft te blijven gaan onder de angst voor besmetting en de 
beperkende maatregelen.  
Een positief punt voor ons als geloofsgemeenschap lijkt te zijn, dat we ten-
minste weer samen kunnen komen, al is het nog steeds onder beperkin-
gen. In dit Brigittanummer staan alle richtlijnen i.v.m. het Coronavirus.  
Intussen hebben we afscheid genomen van onze Parochievicaris Johan Rut-
gers. We hopen dat hij snel kan ‘aarden’ in zijn  nieuwe parochie Barneveld 
en we wensen hem veel geluk. 
De kwalitatief hoge ‘livestream’ kwaliteit van onze eucharistievieringen 
trekt meer mensen dan dat we aan bezoekers mogen en kunnen ontvan-
gen. Dat is verheugend, want het brengt toch meer mensen in contact met 
Gods blijde boodschap en met het sacrament van de Eucharistie. 
Als redactie hopen we dat u zich echt zult mogen ontspannen en nieuwe 
energie zult mogen opdoen. 
 
Hartelijke groet 
Gerda, Marie-José en Sylvia  
 

HUIS VAN GOD 
Het huis van de liefde 

Is het huis van Christus, 
De plaats waar we kunnen denken, 

Spreken en handelen 
Op de manier van God, 

Niet zoals de van angst vervulde wereld  
Het zou doen. 

 

Henry Nouwen uit; ‘Tekens van leven’. 
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Vier redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in moeilijke tij-
den 
  
Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt het mogelijk 
om het geloof te bewaren wanneer we beproevingen meemaken die moei-
lijk zijn om te dragen? Het zijn deze bemoedigende beloften die alleen in 
Gods Woord gevonden kunnen worden die ons moed geven en ons geloof 
versterken. Als we werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen we altijd 
kracht hebben in moeilijke tijden, en onze hoop zal nooit beschaamd wor-
den. 
  
-“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor hen, want de 
Heer, uw God, trekt zelf met u mee; Hij geeft u niet prijs;   Hij laat u niet in 
de steek.” Deuteronomium 31:6 
  
-“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is 
begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” 
Filippenzen 1:6 
  
-“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
Mattheüs 28:20 
  
-“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorge-
gaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. 
Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze 
zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies 
zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen 
tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen 
en tijdige hulp.” Hebreeën 4:14-16 
 
Gods Woord is als balsem voor een hart dat worstelt tijdens een 
beproeving. Het lezen van Gods Woord en geloven dat de beloften voor jou 
zijn, dat God een persoonlijke liefde voor jou heeft, en een persoonlijke 
interesse erin heeft dat het jou goed gaat en dat Hij je door alle moeilijke 
tijden heen helpt, door iedere situatie, geeft de grootst mogelijke troost. 
Deze Bijbelteksten zijn als een reddingslijn om je aan vast te klampen in een 
stormachtige zee, zodat je blijft drijven. Ze zijn als een vuurtoren in de verte 
en laten je zien dat veiligheid en verlossing nabij zijn.  
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De genade van God is genoeg voor iedereen, zodat geen storm ons kan 
breken. We zijn veilig in Zijn handen en we kunnen door elke storm 
heenkomen, door al onze beproevingen, met een versterkt geloof, en niet 
het tegenovergestelde.  
We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de moeilijke tijden, en 
naar boven kijken. Onze hoop is eeuwig. 

Pastor Hans de Vries 

                                                      ************* 

 
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan 

U zult misschien op vakantie gaan 
Het is een tijd om tot rust te komen 

Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen 
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen  

 
Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken 

we raken toch nooit uit gekeken 
Op God Zijn schepping in de natuur 

God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt 
Hij is het die over ons leven waakt 

 
Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen 

U over de thuisblijvers ontfermen 
Wij bidden om Uw nabijheid 

Bewaar ons overal op onze levensreis 
onderweg naar Uw hemels paradijs 

 
Vrij vertaald naar M. Mulder-Zuur 
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Ommen, 29 mei 2020        

Aan de parochianen van de Emmanuelparochie 

Beste parochianen, 

Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) 

ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven 

op anderhalve meter”. Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 

1 juni aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële activiteiten 

hervat kunnen worden. De tekst van dit protocol kunt U vinden op de 

website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl  

Uiteraard zijn we als pastoraal team en parochiebestuur blij met deze 

nieuwe richtlijnen. Want na een periode, waarin we als 

geloofsgemeenschappen niet bij elkaar konden komen, geven deze 

richtlijnen ons weer een perspectief op samen vieren en elkaar kunnen 

ontmoeten. 

Niettemin blijft voorzichtigheid geboden, om verdere verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. Daarom worden er in het document van de 

bisschoppen, ook strenge eisen gesteld aan het hervatten van de 

samenkomsten. Deze eisen hebben te maken met gepaste afstand, hygiëne 

en deurbeleid. Deze eisen worden gesteld, met als doel, dat we allemaal 

gezond blijven, ook wanneer we weer bij elkaar komen. 

Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, 

hebben we de afgelopen dagen nagedacht over hoe we in onze 

Emmanuelparochie, het beste aan deze richtlijnen kunnen voldoen. Want 
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ook wij willen niets liever, dan graag weer beginnen. Maar we willen er ook 

voor zorgen, dat dit kan op een veilige manier: voor U en voor ons. 

Daarom hebben als pastoraal team en parochiebestuur het volgende 

besloten: 

1. In de maand, juni, maken we een voorzichtige start met de vierin-

gen. We zullen beginnen in Ommen. Dit is het eucharistisch cen-

trum van onze parochie; bovendien kunnen vanuit Ommen de vie-

ringen ook online uitgezonden worden. 

2. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we vanaf 1 juli a.s. in onze 

kerkgebouwen maximaal 70 personen ontvangen. Dit alles na-

tuurlijk met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaat-

regelen. Daarom streven we er als pastoraal team en parochiebe-

stuur naar, dat er vanaf 1 juli vieringen mogelijk zullen zijn in 

meerdere kerken van onze parochie. Hierover zullen we spoedig 

gaan overleggen met de locatieraden van onze geloofsgemeen-

schappen. Zij zullen U verder informeren over de herstart van de 

vieringen in hun locatie. 

3. Tot 1 september a.s. zullen we alleen in de zondagsviering in 

Ommen, communie uitreiken aan degenen die ter communie 

willen gaan. Dit heeft te maken met alle voorzorgen, die we 

moeten nemen bij het uitreiken van de communie. Hierover kunt 

U meer lezen in het protocol van de bisschoppen. 

4.    De doordeweekse vieringen zullen niet eerder beginnen dan in au-

gustus. Hiermee wachten we, omdat we als pastores en bestuur, 

eerst ervaring willen opdoen met de toepassing van alle richtlijnen 

in de zondagsvieringen; en vanwege de vakantieperiode. 

5. De huidige richtlijnen brengen met zich mee, dat er tijdens vierin-

gen geen samenzang mogelijk is. Dit betekent, dat onze koren – 

jammer genoeg – nog niet kunnen zingen in de vieringen; ook koor-

repetities zijn nog niet mogelijk. 
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Wel kan er een klein cantorgroepje zijn; en ook begeleiding van vie-

ringen op het orgel, behoort tot de mogelijkheden. 

6.   Andere samenkomsten in de verschillende parochiecentra 
(bijvoorbeeld van werkgroepen) kunnen plaatsvinden in onderling 
overleg. Het liefst met niet meer dan 4 à 5 personen; en bij goed 
weer in de buitenlucht, omdat dit veiliger is dan binnen. 

 
Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat U begrip heeft voor 
deze besluiten. Heeft U hierover vragen, neemt U dan gerust contact met 
ons op. We zouden het heel fijn vinden, om U binnenkort weer in onze vie-
ringen en samenkomsten, te mogen ontmoeten. 
 
We wensen U en allen die U lief zijn, Gods zegen, heel veel sterkte en alle 
goeds. 
 
Met vriendelijke groet, 
                           Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
 
                                                     Pastoor André Monninkhof 
 
 
 
We willen denken aan onze medemens, jong en oud, eenzaam of omringd 
door familie, in het ziekenhuis, thuis of waar dan ook. 
Laat ze voelen dat ze er niet alleen voor staan door onze aandacht aan hen 
te schenken. 
In deze tijd is een bezoekje misschien lastig maar een kaartje of telefoontje 
wordt ook vast en zeker gewaardeerd. 
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Ommen, 20 juni 2020 
 
 
Beste medeparochianen, 
 
Tijdens de afgelopen periode is het al enkele weken mogelijk geweest om 
publieke vieringen te houden in onze kerk. Wat was dat fijn! Ook kon er 
weer de Heilige Communie worden ontvangen. Zo hebben we prachtige vie-
ringen achter de rug waarin we, vanuit onze kerk en vanuit thuis, samen 
hebben gevierd. Daar zijn we blij mee en trots op. 
 
Ook tijdens de komende maanden kunnen weer vieringen houden in onze 
kerk en mogen er maximaal 70 bezoekers fysiek in onze kerk meevieren. Op 
die manier kunnen we voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen en zo met 
elkaar veilig vieren. We blijven natuurlijk ook uitzenden via kerkdienstge-
mist.nl. 
 
Vanaf zondag 5 juli is het maximale aantal bezoekers in de kerk tot nader 
order dus 70 personen. Het is vanaf nu niet meer nodig om te bellen voor 
uw aanmelding. Maar om toch enigszins zicht te houden op de bezoekers 
wordt alleen gevraagd bij de ingang uw naam en telefoonnummer op te 
schrijven. Indien u klachten heeft willen we u vragen thuis te blijven, in alle 
andere gevallen bent u van harte welkom! 
 
De collecte is na afloop van de vieringen, de collectemandjes staan achterin. 
Het blijft natuurlijk mogelijk om te doneren via de GiVT app of overmaken 
kan natuurlijk ook. 
We wensen iedereen een fijne zomer en hopen elkaar snel in goede gezond-
heid te zien.  
 
Namens de locatieraad en profieldragers wensen we u alle goeds en Gods 
zegen toe. 
René Pillen, Hans Bakker, Antoinette Donderwinkel, Ton Hoogenboom en 
Jeannet Meijerink 
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World Servants Ommen 
 
Hallo wij zijn Monique en Robin Groen en wij doen mee aan World Servants 
Ommen. 
 
World Servants is een christelijke landelijke organisatie die allemaal pro-
jecten heeft in ontwikkelingslanden. In totaal gaan wij met 10 jongeren drie 
weken naar een ontwikkelingsland van de zomervakantie 2021. Hier bou-
wen we samen met de lokale bevolking mee aan een gebouw. Dit kan bij-
voorbeeld een school, woningen of een kliniek zijn. Het ontwikkelingsland 
waar we naartoe gaan is waarschijnlijk Afrika.  
Tijdens het bouwen hebben we ook tijd voor andere activiteiten. Bijvoor-
beeld het bezoeken van een familie in het dorp, een potje voetbal spelen 
met de plaatselijke bevolking en de lokale kerken bezoeken. 
 
 Voordat wij op werkvakantie kunnen gaan, doen wij allemaal verschillende 
acties. Zo hebben wij een snertactie gehouden en bomen geplant. Ook had-
den wij de tuinmest actie gehouden in de kerk. Wij willen uw bedanken 
voor het kopen van onze tuinmest actie van 8 maart en uw vrije giften, har-
telijk dank daarvoor! 
 
Vanwege omstandigheden is het nu lastig om langs de deuren te gaan. 
Daarom hadden we een digitale ontbijtactie georganiseerd. Dit hadden we 
op Facebook gezet, via een link konden mensen de ontbijtpakketten bestel-
len. Op zaterdag 2 mei en op zaterdag 9 mei gingen wij deze bezorgen. Het 
was een leuke actie om te doen, vooral om de blije gezichten te zien van de 
mensen bij wie we de ontbijtjes bezorgden.  
 
Er volgen later meer acties, u kunt op de hoogt blijven door ons op Face-
book te volgen.  
Wilt u een donatie geven? Dat kan altijd, via ons actie platform 
www.geef.ws/ommen   
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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 
 
                                             ——————————— 
 
 
Verzoek tot melding ziekte of opname ziekenhuis of verpleeghuis 
Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, 
oudere en eenzame medeparochianen. Daarvoor is het wel nodig dat we 
weten wie er ziek zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
Ook als u gaat verhuizen horen we dat graag. De wijkcontactpersoon kan 
dan contact opnemen met de desbetreffende persoon. Wilt u ons hierbij 
helpen? Als u zelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan bezoek of 
een kaartje kunt u dit doorgeven aan: 
Herma Klein Koerkamp, tel. 0529-455499 of bij het secretariaat. 
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Emmanuelparochie komt op tv 
 
Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievierin-
gen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op 
hun tv zender.  
Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, 
kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de vieringen vanuit 
de Brigittakerk (en zeven andere kerken uit onze omgeving) dan ‘gewoon’ 
op Uw tv toestel bekijken. 
De uitzendingen van de vieringen uit de Brigittakerk en enkele andere ker-
ken in onze omgeving, zijn: 
 

- Op zondagavond om 19.00 uur 
- Op maandagmorgen om 11.00 uur 
- Op woensdagmorgen om 11.00 uur 
- Op vrijdagmorgen om 11.00 uur 
 

U kunt “Vechtdal Leeft TV” ontvangen op de volgende kanalen: 
- Ziggo kanaal 43 
- KPN en Telfort, kanaal 1413 
- Solcon kanaal 809 
- Caiway Twenterand kanaal 67 
 

Welke viering wanneer precies wordt uitgezonden, kunt U vinden op de 
kabelkrant op genoemde kanalen. 
Wij wensen U veel inspiratie en kijkplezier. 
 
                          Pastoor André Monninkhof 
 
 
 
 

Hoop is een lichtje in je hart  
dat vandaag moed geeft 

en morgen kracht 
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Liturgie van de maanden juli en augustus 
 
Zoals het er nu voorstaat, kunnen we vanaf 1 juli in onze Brigitta-kerk 
maximaal 70 personen ontvangen. Dit alles natuurlijk met inachtne-
ming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.  Lees hierover 
meer in het artikel op blz. 4 en vanaf blz. 7. 
 
U kunt natuurlijk nog steeds de vieringen online volgen: 
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
U kunt ook op de website  https://www.kerkdienstgemist.nl  in de 
zoekbalk, met de titel ‘zoek kerk’ zelf zoeken op ‘Ommen’ en dan 
‘Brigittakerk’ aanklikken. 
 
Zo 5 juli 11.00 uur Eucharistieviering Priester de Vries 
 
Deurcollecte: Onderhoud kerk en gebouwen. Bent u niet in de gele-
genheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven, 
dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnr: IBAN NL03 RABO 0348 
9230 66 t.n.v. St. Brigitta Ommen, o.v.v. onderhoud kerk en gebou-
wen. 
 
Zo 12 juli 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
 
Zo 19 juli 11.00 uur Eucharistieviering Priester de Vries 
Misintenties: Corry Siero-Kelderman in herinnering aan haar sterfdag, 
Herman Siero 
 
 
Zo 26 juli 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
Misintenties: Jo ter Maat in herinnering aan zijn verjaardag, Lex Hol-
lak 
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Onder voorbehoud weer doordeweekse vieringen vanaf 1 augustus. 
Bij zondagen augustus en september is op dit moment nog niet be-
kend wie in deze vieringen voorgaan. 
 
 
Za 1 aug  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste 
         16.00-17.00 uur Gelegenheid tot boete en verzoening  
Zo 2 aug 11.00 uur Eucharistieviering 
Misintentie: Jo Horstink in herinnering aan zijn verjaardag 
 
 
Vr 7 aug 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
Za 8 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste 
           
 
Zo 9 aug 11.00 uur Eucharistieviering 
Misintenties: Marie Kroes-Kolkman in herinnering aan haar sterfdag, 
Gerrie Jansen in herinnering aan haar verjaardag, Bernard en Dina 
Melenhorst-Jansen, Bets van der Vegt-Schlepers, overleden ouders 
van der Vegt-Brummelenbos 
 
Vr 14 aug 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
Za 15 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste 
Zo 16 aug 11.00 uur Eucharistieviering 
Misintentie: Herman Jutten 
 
 
Vr 21 aug 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
Za 22 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste 
Zo 23 aug 11.00 uur Eucharistieviering  
Misintenties: Kees en Diny Keizer-Martens, grootouders Martens-
Meyrink 
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Vr 28 aug 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
  
Za 29 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste 
  
Zo 30 aug 11.00 uur Eucharistieviering  
Misintentie: Lex Hollak in herinnering aan zijn sterfdag 
 
Deurcollecte: Missie Verkeersmiddelen Actie/ MIVA  
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel 
een bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnr: 
IBAN NL 42 INGB 0000 0029 50  t.n.v. MIVA, Den Bosch 
 
Vr 4 sept 9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
 
Za 5 sept 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste 
         16.00-17.00 uur Gelegenheid tot boete en verzoening 
 
Zo 6 sept 11.00 uur Eucharistieviering 
Misintentie: Jo ter Maat in herinnering aan onze trouwdag, Arjan 
Hoorn 
 
 
 
Uitgifte Brigitta-nieuws 2020 
Het Brigitta-Nieuws komt in 2020 uit op: 
2 september, 14 oktober, 18 november en 16 december. 
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag. Bijdragen 
hiervoor kunt u in de brievenbus doen, doorbellen bij het secretariaat 
inleveren, of mailen naar st.BrigittaParochie@zonnet.nl 
Alvast bedankt voor uw bijdragen! 
 
Op de maandagen in de schoolvakantie (juli tot en met half augus-
tus) is er niemand aanwezig  op het parochiesecretariaat. 
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DANKJEWEL!!! 
 
Doordat de wekelijkse collecte lange tijd niet gehouden kon worden en 
doordat ook opgegeven intenties doorgeschoven worden naar betere tij-
den, 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 paro-
chianen gehoor aan gegeven!! 
Dat is hartverwarmend. Want daardoor voelt het parochiebestuur zich ge-
steund in hun keuze om onze organisten en dirigenten te blijven honore-
ren 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  
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 pa-
rochieblad en ook op de website. 
 
Nogmaals heel veel dank. 
 
André Monninkhof, pastoor 
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Nieuwtjes van en voor parochianen 
 
Herman Lankhorst heeft voor zijn inzet voor onze geloofsgemeenschap de 
paaskaars van 2019 gekregen. 
Herman bedankt.  
Intussen is hij verhuisd naar zijn geboorteplaats Vilsteren. We hopen 
dat hij daar met plezier mag wonen maar volgens Herman komt dat wel 
goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk open 

Denkt u eraan dat elke zaterdag onze kerk open is van 17.00 uur tot 18.00 
uur. U kunt dan tijd nemen voor gebed, of een kaarsje branden. Ook op 
dinsdag- en donderdagochtend is de kerk geopend van 10.00 tot 12.00 uur, 
voor gebed, om een kaars op te steken of voor een kort gesprek met pas-
toor of dominee. 
 
Verhuisd 
Buiten Ommen 
Dhr. Lankhorst van Koedijk 5 naar Vilsteren 
 
Binnen Ommen 
Mevr. Westenbroek-Kok van Schurinkstraat naar Vechtkade 83,  
7731 JC  Ommen 
Dhr. En Mevr. Bakker van Bergweg naar Molenpad 15, 7731 GX Ommen 
 
We wensen jullie veel woonplezier op de nieuwe plek! 
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 Ter herinnering: 

Geven brengt samen, ook op afstand  

Onze geloofsgemeenschap gebruikt vanaf nu Givt als aanvullende geefmo-

gelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee 

kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of als je 

geen contant geld mee hebt tijdens de dienst 

Bij Givt geloven ze in de kracht en de waarde van tradities. Daarom hebben 

ze een oplossing ontwikkeld die de ‘oude’ manier van geven niet in de weg 

zit. Mensen die geen contant geld hebben, kunnen door Givt toch meedoen 

aan de collecte of andere gift. Voor de mensen die wel contant geld hebben, 

verandert er straks niets. 

Download de gratis app in de appstore op je telefoon of vraag aan iemand 

om hierbij te helpen (eenmalig worden er gegevens gevraagd zoals naam en 

bankrekeningnummer)…. 

Open de app, kies hoeveel je wilt geven, zoek onze kerk uit de lijst of scan 
de QR code hieronder met je app en klaar! 

 
Of klik eerst het icoontje van Givt aan bij kerkdienstgemist en rond dan de 
registratie af via de mail die je dan krijgt. 
Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om geld over te maken op ons  
rekeningnummer  
NL03RABO0348923066 t.n.v. St.-Brigitta 
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Gever 
De gever ontvangt een jaaroverzicht van alle gedane giften die door de be-
lastingdienst geaccepteerd worden als bewijs. ANBI-GIFTEN ZIJN BELAS-
TINGAFTREKBAAR 
Met de Givt-app kan de gebruiker of donateur aan alle collecterende partij-
en geven die zijn aangesloten bij de Givt-service. Daarbij biedt Givt de gever 
altijd een duidelijk overzicht van zijn donaties en garanderen ze anonimiteit 
van de gever. Givt hecht grote waarde aan privacy. Voor meer details hier-
over kunt u altijd de privacy-verklaring inzien op www.givtapp.net/
privacyverklaringgivt/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Maria Passie online 
Stichting Aquero heeft drie-en-een-half jaar met liefde de Maria Pas-
sie in het hele land opgevoerd; een muzikaal verhaal over het leven 
van Maria met hedendaagse songs. Met de opbrengst van de optre-
dens heeft Stichting Aquero mensen financieel ondersteund om op 
bedevaart te gaan naar Lourdes. Hierdoor zijn dromen uitgekomen en 
wensen in vervulling gegaan. Nu moesten de laatste voorstellingen 
worden afgelast vanwege de coronacrisis. 
Daarom heeft Aquero besloten de hele voorstelling op hun website te 
zetten. U kunt dus de indrukwekkende voorstelling ook nu nog bekij-
ken .(www.demariapassie.nl)  
Aquero vraagt kijkers een (kleine) vrijwillige bijdrage om zo nog meer 
dromen in vervulling te kunnen laten gaan.  
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In de komende zomerperiode kunnen we misschien meer tijd vinden 
voor verdieping in ons geloof en de volgende suggesties bieden hiertoe 
wat mogelijkheden.  
Hoe vind je Jezus.nl 
Individuele cursus met een e-coach, 65 deelnemers, De cursus is gratis en 
duurt 5 weken, Met een persoonlijke e-coach, De e-coach is katholiek en 
de deelnemers zijn enthousiast. 
Een online cursus van 5 weken over Iemand die al 2000 jaar boeit. Hier kan 
je ontdekken wie Jezus is en wat hij voor ons vandaag betekent. Je kunt 
alle vragen stellen die je hebt over geloven, bidden, lijden, sterven, liefde, 
God, kerk ... 
  
Enkele deelnemers aan het woord: 
  - "Mooi opgebouwd, veel elementen die jongeren ook aantrekkelijk vin-
den." 
  - "Ik vond het een goede cursus, waarbij voor mij het contact met de e-
coach  
       vooral belangrijk was omdat die concreet op mijn vragen kon inspe-
len." 
Ben je katholiek en wil je je geloof verdiepen? We werken aan een pas-
send aanbod, zoals: HoevindjedeKerk?(website is in opbouw) voor lokale 
cursussen. Dvd's en boeken zijn te bestellen via rkwebshop.nl  
Laat  vrienden/buren/familie weten dat ze online het katholieke geloof 
kunnen verkennen via HoevindjeJezus? 
Elke donderdag start er een cursusronde. In de zomer kan het soms iets 
langer duren voordat je van start kunt ... 
Follow God’s Voice.nl 
Individuele cursus met een e-coach; 14 deelnemers, Voor jongeren van 18 
tot 35, De cursus is gratis en duurt ongeveer 8 weken, De e-coach is katho-
liek. 
Hoe weet je wat je roeping is? Hoe kan je luisteren naar Gods Stem? 
Het begint met jezelf goed leren kennen en Jezus beter leren kennen. 
Follow God’s Voice is een online traject van 5 stappen met elk 7 kleinere 
stappen. 
Teksten, uitleg, vragen en vooral het contact met je e-coach via deze site 
helpen bij deze stappen. 
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Ben je - echt bezig met je katholieke geloof - tussen de 18 en 35 jaar - op 
zoek naar je toekomst - bereid om Jezus daarin te betrekken - benieuwd 
naar jouw eigen roeping … 
Het heeft mij een duidelijk beeld gegeven van  waar ik sta in mijn leven;   
                     zowel geestelijk als mijn dagelijks leven in de wereld.   
                                                                                                                                     Is
abel, 18 jaar 
Na enkele dagen krijg je een bericht met nadere informatie. 
Dan kan je inloggen en jezelf aan je e-coach voorstellen. 
De e-coaches zijn katholieken die proberen te leven vanuit hun geloof en  
die ervaring hebben met het begeleiden van jongeren op zoek naar hun 
roeping.   
Het kan deze tijd wat langer duren voordat je van start kan ... mogelijk 
enkele weken!  
HoevindjeGodonline.nl 
NL.Jesus.net of IkzoekGod.nl 
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Heilige Corona 
De heilige Corona geldt als beschermheilige tegen epidemieën.  
De heilige Corona stierf al op zestienjarige leeftijd de marteldood. Ze zou 
rond het jaar 177 de heilige Victor van Siena moed in hebben  
gesproken toen hij vanwege zijn geloof werd gemarteld. 
Dit was in de tijd van de christenvervolgingen voldoende aanleiding voor de 
Romeinse overheid om haar te arresteren en te doden. 
De heilige Corona stierf een niet zachtzinnige marteldood. De heilige Victor 
werd onthoofd. 
 Corona zou uit Egypte of Syrië afkomstig zijn. Ze geniet echter vooral be-
kendheid in Midden Europa : Oostenrijk, Beieren en Bohemen. 
Waarschijnlijk komt dat doordat keizer Otto III(983-1002) relikwieën van 
Corona naar Aken bracht. In de veertiende eeuw bracht keizer Karel IV die 
naar Praag. 
In Duitstalige gebieden zijn verschillende bedevaartsplaatsen aan haar ge-
wijd. De feestdag van Sint-Corona wordt op 14 mei gevierd. 
  

Gebed : 
Barmhartige God 

U bent onze kracht 
In tijden van vertwijfeling en angst, 

U geeft troost in tijden van ziekte en lijden. 
Wij bidden U wees ons nabij en genadig, 

Nu de gehele wereld, Uw schepping, de gevolgen ondervindt 
van het corona-virus. 

 Op voorspraak van de heilige Corona, martelares, 
Vragen wij U; 

Wees een Beschermer voor hen 
die door het virus zijn getroffen, 

Wij bidden om hoop en genezing. 
Voor hen die aan de gevolgen van het coronavirus 

zijn overleden vragen wij U dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
 Nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren, vragen wij U, 
Bevrijd ons van angst en twijfel 

en versterk ons geloof en onze hoop, 
Door Christus onze Heer. 

Amen  
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Contactpersonen werkgroepen: 
Parochiële Caritas Instelling             Gerda Wermink  0529-453873 
        Emailadres Caritas: caritasommen@emmanuelparochie.nl 
Ouderen en zieken   Herma Klein Koerkamp 0529-455499  
     Riek Meijerink  0529-453868 
Vieringen    Antoinette Donderwinkel  0529-458151 
Overlijden/avondwake  Ben Jutten   0529-451790 
Doopvoorbereiding   Mirjan Bakker, mmnbakker@hotmailcom  
1e Heilige Communie  Vacature 
Heilig Vormsel   Vacature 
Bezoek bij verlies   Herma Klein Koerkamp 0529-455499  
Kindernevendienst   Vacature 
Gezinsviering    Irma Jansen, irma-bremmer@hotmail.com 
Misdienaars    Wemmy Seinen  0529-450670 
Kerkbalans    Henk Hilberink  0529-452780 
Kerktelefoon    Ton Hoogenboom       06-33175370 
Beheer gebouwen/onderhoud     Ton Hoogenboom       06-33175370 
Beheer parochiecentrum  Herma Klein Koerkamp 0529-455499 
     Lucia Koggel   0529-466367 
Beheer begraafplaats  Bernard Schuurman  0529-454418 
Kerkversiering   Willy Hultink-Arts  06-57727066 
Voor overige werkgroepen en contactpersonen zie : 
www.emmanuelparochie.nl/ommen/ 
 
Biechtgelegenheid 
Gelegenheid voor het sacrament van de biecht is er na telefonische afspraak. 
Tevens is er de 1e zaterdag van de maand van 16.00-17.00 uur gelegenheid tot 
biecht en verzoening. 
 
Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis 
kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat, telefoon 0529-456467. 
 
R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl  
Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871.  Dhr. M. Veneboer, directeur. 
Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.  
0900-126 26 26 (5 cent per minuut)    www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 
 
Inleveren kopij voor het volgende Brigitta Nieuws: 
uiterlijk zondag 23 augustus 2020 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@zonnet.nl 
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              QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen        

 

 

 


