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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel: 
 
Locatieraad: 
Voorzitter:     René Pillen   06-24359734 
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            René Huyskes   0529-456011 
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 

 

Er zijn in deze editie weer opvallende artikelen w.o. een mutatie binnen de lo-

catieraad, informatie over een kledingactie, een seizoen gerelateerd artikel 

over een oogstfeest, vrijwilligers gevraagd en meer. Ook nog een artikel  van 

Johan Rutgers. 

Dit jaar kunnen we vanwege COVID-19 helaas niet op bedevaart en daarom is 

er voor onze bedevaartgangers een alternatief aanbod. 

U kunt op de website kijken van de VNB alsook op de website van het Aartsbis-

dom voor meer informatie. De komende maanden wordt elke vrijdag rond 

14.00 uur op de VNB website onder NIEUWS een nieuwe video geplaatst. 

Van Mgr. Woorts is een video te zien waarin hij de reeks pastorale video’s 

opent: “We mogen leven met het vertrouwen dat de Heer bij ons is, dat Maria 

bij ons is. We mogen aan haar toevertrouwen alles wat ons bezighoudt aan 

dankbaarheid, aan vragen, aan zorgen of verdriet. Hopelijk tot ziens bij een van 

de komende bedevaarten die we weer hopen te gaan houden.” 

We kunnen gelukkig weer live deelnemen aan de Eucharistievieringen en de H. 

Communie ontvangen. Dit is weer een stap in de goede richting. Hopelijk blijft 

dit nu zo. Er is gebleken dat er online meer mensen de Eucharistievieringen 

konden bijwonen dan onder normale omstandigheden.  

Dat is positief voor hen die niet in de gelegenheid zijn om naar een kerk toe te 

gaan voor een viering.  Landelijk zijn er veel initiatieven bij diverse parochies 

ontstaan waardoor mensen in de mogelijkheid zijn om in de weekenden en 

zelfs door de week een eucharistieviering online kunnen volgen. Blijkbaar heb-

ben veel mensen daarvan gebruik gemaakt.  

Hopelijk blijft dit in stand. 

Wij wensen u een goede gezondheid en een mooi najaar.  

Hartelijke groet, 

Gerda, Marie-Jose en Sylvia 

 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God  
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IN MEMORIAM 
 

KLAZIEN JOHANNES 

                                                                      
31 januari 1927             4 augustus 2020 

 
Als ik bang ben of verdrietig,  

Als ik ziek ben of alleen 
Wilt U dan mijn tranen drogen, 

Leg Uw armen om mij heen. 
 
Mevrouw Johannes is jarenlang parochiaan bij ons geweest. 
Geboren in het westen en later verhuisd naar het oosten des lands. 
Ze had nog familie wonen in Noord-Holland en intussen is ze in Den Helder ge-
cremeerd op 11 augustus jl. 
In het vluchtelingenwerk is zij jarenlang behulpzaam geweest en zeer actief. De 
mensen die binnenkwamen vanuit verschillende delen van de wereld  konden 
zich bij haar melden en registreren. Zij heeft zelfs nog een tijdje mensen in haar 
huis opgenomen. 
Door haar betrokkenheid is er een gezin uit Eritrea in onze kerk gedoopt. 
Ook de Caritas kent haar naam heel goed. Elk jaar gaf zij namen van mensen 
door die een pakket nodig hadden. Vaak met het verzoek; “Kunnen jullie er als 
Caritas wat aan doen?’ 
Bij de Caritas  hebben ze haar leren kennen als goedgevig en meehelpend. Ze 
reikte vaak goede adressen aan van mensen die in de buurt woonden en hulp 
nodig hadden. 
Tijdens haar arbeidzaam leven als onderwijzeres heeft ze naar eigen zeggen dui-
zenden kinderen voorbereid op de Eerste H. Communie.  
Tot aan zijn plotseling overlijden heeft diaken Ton Ruiter zeer regelmatig bij haar 
de H. Communie gebracht en kon ze zijn bezoekjes en gesprekken erg waarderen 
alsook die van enkele mensen uit onze parochie die haar trouw en heel regelma-
tig bezochten. Door de Coronamaatregelen werden deze bezoekjes helaas niet 
meer mogelijk. 
De laatste jaren van haar leven woonde ze in Oldenhaghen. 
Drie factoren in haar leven speelden een belangrijke rol en dat was het lesgeven, 
kinderen en vluchtelingen. 
Laten we hopen en bidden dat God haar in het eeuwig leven mag belonen voor 
al het goede dat ze voor haar medemens betekend heeft. 
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Beste medeparochianen, 
 
We mogen met recht zeggen dat deze vakantie echt wel even heel anders was. 
Afscheid van Johan Rutgers met de toegestane 30 mensen in de kerk. Hoe mooi 
was een volle kerk geweest met een receptie na afloop?  
Geen rommelmarkt met z’n gezellige drukte, een mooie opbrengst en de inzet 
van velen. 
Geen koren meer in de viering maar wel zang via oudere opnames, orgelspel 
van de heer Hagels en het gemak om thuis de viering te kunnen volgen op de 
laptop. 
Iedere dinsdag- en donderdagmorgen was de kerk open voor een gebed, een 
kaarsje of een gesprek. 
Op de eerste dinsdagmorgen was de kerk nog niet open of oma met haar klein-
kind was er al om een kaarsje op te steken in de Mariakapel. Het deed haar 
goed. 
Ook u zult ongetwijfeld de berichten in de krant gelezen hebben van mogelijke 
kerksluitingen rondom Raalte en Deventer, waar we in de viering aandacht aan 
geschonken hebben, maar waarschijnlijk heeft u ook het artikel gelezen van 
onze pastoor in de Stentor van 15 augustus waarin hij aangegeven heeft dat 
van kerksluitingen in onze Emmanuelparochie de eerste 5 jaar geen sprake is. 
Garanties voor de eeuwigheid kon hij niet geven. 
Misschien ook nog op dezelfde dag de ingezonden brief van Ton Hoogenboom 
gelezen? 
De zondag erop- toeval of niet- hebben we als kerkgangers  in de rij moeten 
staan zodat we iedereen, volgens de regels, een goede plek in de kerk konden 
geven. Bijna moesten we de deuren van het parochiecentrum openen om be-
zoekers de viering te kunnen laten volgen.  
Toegegeven, we hebben veel zaken aan moeten passen om het allemaal een 
beetje voor elkaar te krijgen- en daarvoor de heel hartelijke dank voor alle vrij-
willigers die het mogelijk gemaakt hebben-  maar het is niet allemaal kommer 
en kwel. We mogen ook genieten van de lichtpuntjes. 
De komende tijd zullen we het er nog wel een paar keer over moeten hebben  
hoe het een en ander er uit zal komen te zien om u in de najaarsvergadering in 
november over alle ontwikkelingen bij te praten. 
 

Groeten, Locatieraad. 
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“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 vredes-
naam het hoofd boven water ? 
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.  
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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 vor-
men, 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 gele-
genheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben, integen-
deel 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 
 
                                                 +++++++++++++++++++ 
 
Overleden 
 
Op 2 augustus 2020 is op 69-jarige leeftijd overleden 

 Berend Jan Luttels 
 
Op 7 augustus 2020 is op 91-jarige leeftijd overleden 

 Mien Legebeke-Bosgoed 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
De uitvaart en crematie plechtigheid hebben elders plaatsgevonden. 
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij het verlies van hun 
dierbaren. 

Er is een schakel die 
de dood niet kan verbreken: 
Liefde en Herinnering leven 

altijd in ons voort 
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Pastoraatsgroep Liturgie 
 
Na 2 termijnen me te hebben ingezet voor de pastoraatsgroep Liturgie, ga ik 
het stokje overdragen aan Rene Huyskes. 
In de afgelopen jaren met veel plezier en toewijding, samen met vele vrijwil-
ligers, me ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Maar ook parochie breed 
met de vele onderlinge contacten tijdens vergaderingen en andere overleggen. 
Door de Corona crisis is de eindstreep verlegd en wat hebben we de afgelopen 
maanden ineens veel op ons dak gekregen. Maar samen zijn we sterk en heb-
ben we veel kunnen realiseren! 
Een dank aan de vele vrijwilligers die zich op zo een korte termijn spontaan 
hebben gemeld. 
 
Om onze geloofsgemeenschap draaiende te kunnen houden, hebben we ook u/
jou hard nodig! Er zijn nog enkele vacatures bij de pastoraatsgroepen : zie het 
Brigitta Nieuws. 
Denk er eens over, neem contact op met een van de bestuursleden, ze kunnen 
u/jou vertellen wat een en ander inhoudt. 
In ieder geval: goede en gezellige vergaderingen, leuke contacten zowel binnen 
als buiten onze geloofsgemeenschap. We doen het samen! 
Ik zou zeggen pak de draad op en haak aan! 
 
Iedereen bedankt voor de prettige en  
fijne samenwerking. 
Rene Huyskes wens ik veel succes ! 
 
Antoinette Donderwinkel 
 
 
Website 
Onze Emmanuelparochie heeft een mooie website (voor adres zie omslag) met 
veel informatie en interessante artikelen. Ook van de andere geloofsgemeen-
schappen. In het Brigitta-nieuws is niet altijd ruimte om al deze artikelen op te 
nemen. 
Als voorbeeld noemen wij een mooi verhaal van pastoor Monninkhof over het 
40-jarig jubileum van pastor Noordink. 
Van harte aanbevolen! 
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Werkgroep Ouderen en Ziekenbezoek /  Wijkcontactpersonen 
 
Beste vrijwilligers, 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de vergadering op:  
  Dinsdag 6 oktober om 19.30 uur in het parochiecentrum. 
De koffie/ thee staat klaar vanaf 19.15 uur 
We hopen jullie deze avond allemaal te kunnen begroeten.   
Het zal fijn zijn elkaar weer eens te ontmoeten en ook om onze ervaringen, op-
gedaan in de afgelopen maanden te kunnen delen in onze groep.  
Natuurlijk houden we rekening met de 1,5m. afstand. 
Mochten er voor 6 oktober weer nieuwe maatregelen/ beperkingen zijn i.v.m. 
COVID-19 dan horen jullie weer van ons.  
Bij verhindering graag even een berichtje. 
Hartelijke groet, 
Gerda Wermink, Riek Meijerink tel. 0529-453868, Herma Klein Koerkamp tel. 
0529-455499 
 
 
 
AKTIE KERKBALANS — Herinnering 
 
Nu het Brigitta-Nieuws van september/oktober al weer voor ons ligt, willen wij 
u graag even herinneren aan de bijdrage voor de AKTIE KERKBALANS 2020. 
Wanneer u uw toegezegde bijdrage al hebt betaald, dan geldt deze herinnering 
vanzelfsprekend niet voor u. 
Hebt u echter nog niet aan uw toezegging voldaan of om andere reden nog 
geen bijdrage betaald en u dat alsnog wilt doen, dan vragen wij u het bedrag 
over te maken op rekeningnummer NL72 RABO 0348 9924 40 t.n.v. de Aktie 
Kerkbalans van de Rooms Katholieke Parochie Emmanuel 
(geloofsgemeenschap Sint Brigitta Ommen). 
Dank alvast voor uw medewerking. 
 
Namens het Locatiebestuur 
Henk Hilberink—Kerkbalans 
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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 team-
leden, vertegenwoordigers van alle 14 geloofsgemeenschappen, mijn lieve ou-
ders 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 vie-
ring. Voelde ik me zeer welkom in de nieuwe parochies en kijk ik met grote te-
vredenheid 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 allereer-
ste 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.  
 
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. 
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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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Liturgie van de maanden september en oktober (onder voorbehoud) 
 
Nog steeds geldt de regel dat we in onze Brigitta-kerk maximaal 70 personen 
kunnen ontvangen. Met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatre-
gelen. 
 
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’ aanklik-

ken. 

 

Vr 4 september      9.00 uur      Eucharistieviering     Pastoor Monninkhof 

Za 5 september    16.00-17.00 uur  Gelegenheid tot boete en verzoening 

                                 17.00-18.00 uur  Aanbidding van het Allerheiligste, met 
                                                                aanvullend Rozenkransgebed     
Zo 6 september    11.00 uur  Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Koffie drinken 

Intenties: Jo er Maat in herinnering aan onze trouwdag, Truus Schuurman in her-
innering aan haar sterfdag, Arjan Hoorn  
 
Vr 11 september  9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 12 september 17.00 uur-18.00 uur  Aanbidding van het Allerheiligste, met  
                                                                         aanvullend Rozenkransgebed 
Zo 13 september 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 

Intenties: Overleden ouders Zijsveld-Wessel, overleden fam. Wessel-Koggel-Kok, 
Corry Krukkert, Rob Bouberg Wilson,  Mariëta Bouberg Wilson, overleden ou-
ders Tijssen-Castelein, Gerard Bakker, Hendrikus Rozenkamp 
 

Vr 18 september    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 19 september 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, met 
                                                                     aanvullend Rozenkransgebed 
Zo 20 september 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker  

Intenties: Omzien in dankbaarheid fam. Jutten, Truus Schuurman in herinnering 
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aan haar verjaardag, overleden ouders Schuurman-Jorink 

Deurcollecte: Wereldmissiedag van de Kinderen.  Bent u niet in de gelegenheid 
om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven dan kunt u dit over-
maken op bankrekeningnummer IBAN NL 14 INBG 0000 0110 20 t.n.v. Missio 
Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag  
 

Vr 25 september  9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 26 september 17.00 uur-18.00 uur  Aanbidding van het Allerheiligste, met 
                                                                         aanvullend Rozenkransgebed 
Zo 27 september  GEEN VIERING I.V.M. AFSCHEID PASTOR NOORDINK 

  

Vr 2 oktober  9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Intentie: Phenny Horstink-van Gemst in herinnering aan haar sterfdag 

Za 3 oktober   16.00-17.00 uur  Gelegenheid tot boete en verzoening  

      17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, met 
                                                         aanvullend Rozenkransgebed 
Zo 4 oktober 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Caritas / Koffiedrinken 

Intenties: Johannes Gerhardus Kroes in herinnering aan zijn sterfdag, Mien Kok in 
herinnering aan haar verjaardag, Bernard Koggel in herinnering aan zijn sterfdag, 
Jan Brandwacht, overleden fam. Voorn-Klijn, Trees en Gerard Kelderman, overle-
den ouders Ramaker-Rouweler, Kees en Diny Keizer-Martens, grootouders Mar-
tens-Meyrink 
Collecte: CARITAS. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen wilt 
u wel een bijdrage geven dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer 
IBAN NL 03 RABO 0348 9230 66 t.n.v. Locatieraad St. Brigitta o.v.v. gift Caritas 
  

Vr 9 oktober   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 10 oktober  17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, met 

                                                          aanvullend Rozenkransgebed 

Zo 11 oktober 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 

Intenties: Bets van der Vegt-Schlepers, Rob Bouberg Wilson, Mariëta Bouberg 
Wilson, overleden ouders Tijssen-Castelein, overleden ouders van der Vegt-
Brummelenbos 
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Vr 16 oktober   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 17 oktober 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste, met 
                                                                     aanvullend Rozenkransgebed 
Zo 18 oktober 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 

Deurcollecte: Missiezondag. 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 bankre-
keningnummer IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissie-
maand, Den Haag 
 

Nieuwtjes van en voor parochianen 

Opbrengst deurcollecte 16 augustus voor de slachtoffers van de ramp in  
Beirut, Libanon  heeft € 228,00 opgebracht. 
Bezorging Brigitta-nieuws 
De heer Hein en mevrouw Annie Bakker hebben vele, vele jaren in weer en 
wind - sinds het begin van het rondbrengen - het Brigitta-nieuws bezorgd in 
Ommen Zuid na de spoorlijn. In verband met hun verhuizing naar het centrum 
van Ommen zijn zij daar nu mee gestopt.  
Zij hebben zelf voor een vervangster gezorgd! 
Mevrouw Ria van der Boon-Baarslag neemt dit van hen over. Fijn dat je dit wilt 
doen Ria. We wensen je hierbij succes en mooi weer. 
Annie en Hein, we wensen jullie samen veel woonplezier op jullie nieuwe plek 
en namens ons allen gezondheid en alle goeds. 
Nogmaals dank voor al die jaren!    t’Giet ow goet bi’j al wa’j doet. 
Ben Jutten 
Kerk open -  (Oecumenisch project loopt t/m september) 
In september is de Brigitta-kerk alleen open op dinsdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur. Voor gebed, kaarsje opsteken of kort gesprek met pastoor of domi-
nee. 
 
Uitgifte Brigitta-nieuws 2020 
Het Brigitta-nieuws komt in 2020 uit op: 
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 secretari-
aat inleveren, of mailen naar st.BrigittaParochie@zonnet.nl 
Alvast bedankt voor uw bijdragen! 
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AKTIE KERKBALANS – Wie helpt ons uit de brand! 
In januari/februari van elk jaar wordt u als parochiaan benaderd voor uw bijdra-
ge aan de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Daar gaat werk aan vooraf. Het gaat niet 
vanzelf! 
Met het Brigitta-Nieuws ontvangt u dan de informatie over de Aktie met het 
inschrijfformulier. De bezorging gebeurt door de vrijwilligers die ook het paro-
chieblad bij u in de bus doen.  
Daarna gaan zo’n dertig parochianen op stap. Aan de hand van looplijsten die 
per wijk/straat zijn ingedeeld, komen zij bij u aan deur om het ingevulde formu-
lier op te halen. Dit alles speelt zich één keer per jaar af in januari/februari en is 
een kwestie van enkele uurtjes verdeeld over de dag of avond.  
U voelt de vraag al aankomen!!  
Doordat ook in deze groep vrijwilligers de leeftijd een rol is gaan spelen, maar 
er ook door vertrek uit de parochie ‘gaten’ vallen, is het onze vraag aan u om 
zich hiervoor op te geven. De ‘klus’ is slechts één keer per jaar!  
Zeker in een tijd dat we vaker lezen over mogelijke kerksluitingen in de nabije 
omgeving is het een extra uitdaging om ons als vrijwilliger voor onze geloofsge-
meenschap in te zetten. Juist nu moeten we er voor elkaar zijn! Samen zijn we 
sterker! 
Schroom niet, maar geef je op waardoor je ons niet in de kou laat staan. 
Namens het Locatiebestuur, 
 
Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij: 
Henk Hilberink, Aktie Kerkbalans, 0529- 452780 

 

Verzoek tot melding ziekte of opname ziekenhuis of verpleeghuis 
Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, ou-
dere 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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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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Bedevaart Lourdes 
 
Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de Emmanuelparo-
chie bij elkaar geweest in Vilsteren om huidige situatie ten aanzien van de co-
ronacrises te bespreken. 
Allereerst zijn we er ons van bewust dat het een grote tegenvaller is voor die 
pelgrims die in september dit jaar met Heino/Liederholthuis op bedevaart naar 
Lourdes zouden gaan. Gezien de grote risico’s is het een verstandig besluit ge-
weest 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 bede-
vaart gegaan kan worden kan op dit moment niet beantwoord worden. 
Wij als contactpersonen houden veelvuldig contact met de VNB over een mo-
gelijke 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 toe-
komst, mogelijk in het najaar van 2021?  
Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de Emmanuelparo-
chie. 
Gerard Hollak 
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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 ge-
weest in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in het psychiatrisch zie-
kenhuis St. Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 als pastor in de geloofsge-
meenschappen van Lierderholthuis en Heino. In de loop van de tijd is er een 
samenwerking gegroeid van deze geloofsgemeenschappen met andere paro-
chies in Noord Oost Salland. Dit resulteerde in 2011 in de oprichting van de Em-
manuelparochie, waarin 11 geloofsgemeenschappen zijn samengegaan. Pastor 
Gerard Noordink maakt deel uit van het pastoraal team van onze Emmanuelpa-
rochie. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen zijn we Ge-
rard 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 geloofsgemeen-
schappen van Liederholthuis en Heino en van andere locaties binnen onze Em-
manuelparochie, 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 Emmanuelparo-
chie en haar elf geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost Salland. Hier-
voor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur, en geloofsgemeen-
schappen, 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 
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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. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze Em-
manuelparochie hadden we Gerard graag een uitgebreide viering van zijn 40-
jarig ambtsjubileum en een groots afscheid van onze Emmanuelparochie ge-
gund. 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 ge-
loofsgemeenschap van Heino zullen worden uitgenodigd, met wie Ge-
rard 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 eu-
charistieviering worden gehouden. In deze viering zal het complete pas-
torale team van de Emmanuelparochie voorgaan met pastor Gerard 
Noordink in ons midden. Voor deze eucharistieviering zullen per locatie 
van onze Emmanuelparochie vier vertegenwoordigers worden uitgeno-
digd. Verder zal Gerard zelf nog familie en vrienden van hem uitnodi-
gen. Door de beperkingen, die het gevolg zijn van de coronacrisis, zal 
ook deze eucharistieviering in besloten kring gehouden moeten wor-
den. Ook deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis ook 
deze viering kunt volgen. Na afloop van deze viering zal er voor geno-
digden 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 finan-
ciële 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 
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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 af-
scheidscadeau voor pastor Gerard Noordink, kunt U storten op rekeningnum-
mer: NL 20 RABO 0378 9453 27 ten name van onze Rooms Katholieke Emmanu-
elparochie, onder vermelding van ‘Gerard’. Bij voorbaat dank voor al uw goede 
gaven voor dit sympathieke doel. 
 
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze Em-
manuelparochie, 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 

 
 
 
Caritasweekend 3 en 4 oktober    -   Thema: “Doorbreek eenzaamheid” 
Elk jaar in het eerste weekend van oktober organiseren de Caritaswerkgroepen 
van de Geloofsgemeenschappen Dalfsen, Hoonhorst, Vilsteren en Ommen ge-
zamenlijk de viering voor het caritasweekend. Er wordt er aandacht besteed 
aan het caritaswerk in onze geloofsgemeenschap en de schaalcollecte is dan 
bestemd voor het plaatselijke caritaswerk.  
Ook is het mogelijk om uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer  
NL 03 RABO 0348 9230 066 t.n.v. Locatieraad St. Brigitta o.v.v. gift Caritas. 
Caritaswerkgroep Ommen 

 
 
Bedevaarten naar Banneux afgelast 
Vanwege het coronavirus zijn de bedevaarten naar Banneux afgelast, zowel de 
tweedaagse (zaterdag 5 tot en met zondag 6 september) als de vijfdaagse 
(vrijdag 9 oktober tot en met dinsdag 13 oktober). 
 
Met vriendelijke groeten, 
Miranda Temmink 
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Kledingactie in Vilsteren 
Zaterdag 26 september wordt er de najaarskledingactie gehouden. 
Zoals nu de corona maatregelen zijn, moet dat bij “ De Hooiberg “ geen pro-
bleem zijn met het inleveren van kleding en schoeisel. 
“De Hooiberg “ staat bij het landgoedcentrum aan de Borrinkdijk, vlak bij de 
kerk. 
U kunt uw kleding en schoeisel inleveren in gesloten plastic zakken  
op zaterdagmorgen 26 september van 8.30 tot 10.30 uur. 
Voor eventuele vragen, tel. 467099 
Bij voorbaat hartelijke dank, namens de mensen in Ethiopië. 
 
Namens de M.O.V. Vilsteren  Jan Koggel  
 
 
 
KBO-PCOB OMMEN  
Uitnodiging voor onze leden en belangstellenden 
U bent van harte welkom op de eerste ledenbijeenkomst van het  
seizoen 2020 -2021. 
Wij houden die op dinsdagmiddag 29 september om 14.00 uur in één  
van de zalen van de Kern, Bouwstraat 23 te Ommen.  
Spreker  :      Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht 
Thema   :       Een glimp van de hemel, het geheim van Rembrandt’s geloof  
 
 
 
Ds. Riemersma heeft hierover een boek  
geschreven en zal zijn presentatie  
toelichten met beelden                 
             

 

 

Deze bijeenkomst organiseren we volledig volgens de geldende Coronaregels. 
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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. Al-
phonsus de Liguori-kerk ieder jaar weer. Al meer dan 20 jaar gebruikt de groep bloe-
men, 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 bewon-
deren 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 okto-
ber van 14.00 uur tot 16.00 uur!  
U bent van harte welkom. 
Vanwege de Corona maatregelen is er een registratieplicht. Groepen moeten zich voor-
af aanmelden bij: mevr. Grady Mecklenfeld, tel. 0523-682848 of bij het secretariaat,  
tel.: 0523-681331. 
  
Feestelijke vieringen 
Uit dankbaarheid voor de oogst vinden in het laatste weekend van september feestelij-
ke 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. ce-
lebrant: 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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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    René Huyskes   0529-456011 
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.   
 
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 4 oktober 2020 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@zonnet.nl 
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             QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen        

 

 


