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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel: 
 
Locatieraad: 
Voorzitter:     René Pillen   06-24359734 
Secretaris:         René Jansen   06-51275905 
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  
Eerst aanspreekbaar voor GG St. Brigitta Ommen:  pastoor Monninkhof 
 
Pastoresteam Emmanuelparochie:  
André Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl;              06-22786151 
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:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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VOORWOORD 
 
 "ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT".  
Dat is wat de nieuwe Gerarduskalender ons biedt voor het komende jaar. Op de 
voorkant een opschrift die aanzet tot nadenken onder dit motto. Om elke dag 
goed en met een positief gevoel te beginnen.  
 
In verband met alle veranderingen die er zijn vanwege het virus is het raadzaam 
om deze editie goed te lezen. 
 
Extra aandacht voor de noodactie van de Vereniging Ontwikkelingshulp 'De 
Brug".  
Uw bijdrage is meer dan welkom. Het streven is om 50 families in India te kun-
nen helpen. 
De Advent is een bijzondere periode in ons Kerkelijk jaar. De teksten van de  
lezingen en de psalmen geven ons weer nieuwe hoop en zijn erg mooi om te 
overwegen. 
Tot slot staat er een prachtige, bemoedigende tekst gevonden in Baltimore uit 
1692. 
 
Wij wensen iedereen een mooie, gezonde tijd toe. 
Hartelijke groet, Marie-Jose, Gerda en Sylvia  
 

 

GEDICHT 
 

Wees gezegend met de wijsheid 
Van de Wonderbare raadsman. 
Wees gezegend met de kracht 

Van de Goddelijke held. 
Wees gezegend met de omarming 

Van de Eeuwige vader. 
Wees gezegend met de harmonie 

Van de Vredevorst 
Zo zegene jou de Heer van de 

Hemelse machten. 
 

                                                                                                                       Naar Jesaja 9:5-6 
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IN MEMORIAM  

                                                 

Gusta  Maria  Johanna Hardonk-Lankamp 

Utrecht 22-02-1940                                                            Diffelen 31 oktober 2020 

Sinds 26 december 1985 weduwe van Jan Hardonk 

 

Gusta is in Utrecht geboren. Zij was de jongste van het gezin met vier meisjes. 
Als nakomer was zij vaak alleen. Haar zussen studeerden al of waren getrouwd. 
Daar komt waarschijnlijk ook haar voorliefde voor lezen vandaan. 
Het gedicht op de rouwkaart spreekt voor zich. 
 

Dit wordt ons niet ontnomen                                                                                                  

lezen en ademloos het blad omslaan                                                                                           

ver van de daaglijksheid vandaan.                                                                                            

Die lezen mogen eenzaam wezen  

Zij waren het van kinds af aan. 

Ida Gerhardt 

 
Zij studeerde aan de Sociale Academie in Enschede. Tijdens haar leven heeft zijn 
een kopij-bedrijf gehad, waar boeken na werden gekeken op taalfouten. Het 
geschreven woord nam een belangrijke plaats in haar leven in, evenals haar 
liefde voor dieren. Zij heeft altijd honden als gezelschap gehad. 
Ook de kerk was voor haar belangrijk. Zij bezocht regelmatig de vieringen.  
Zij hielp mee met het klaarzetten van de jaarlijkse boekenmarkt. 
Gusta werd al vroeg weduwe. Zij miste haar man heel erg, maar zij heeft zich 
prima staande weten te houden. Zij heeft een heel eigen groep mensen om zich 
heen verzameld, waarmee ze het goed kon vinden. 
De laatste tijd nam haar gezondheid steeds meer af en moest ze een beroep 
doen op anderen, hetgeen zij erg moeilijk vond. Nu heeft ze haar rust gevon-
den. Laten wij alle goede momenten met haar bewaren. 
Dat zij moge rusten in vrede. 
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IN MEMORIAM  
 

Ria Wind-Bollen 
 
Op 2 november 2020 overleed in zorgcentrum ’t Vlierhuis, in de leeftijd van 83 
jaar: Ria Wind-Bollen. Haar uitvaart was in besloten kring op dinsdag 10 novem-
ber jl. in onze Brigittakerk. Hierna hebben we haar bij haar man Henk Wind, 
begraven op ons parochiekerkhof. 

“Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt lijden,  
kan men dankbaar zijn, dat God het komt bevrijden.” 

Met deze woorden, door haar familie gekozen als aanhef voor de rouwkaart, 
namen we afscheid van Ria.  
Haar leven ging niet altijd over rozen. Toch kijken we dankbaar terug op wie zij 
was en wat zij mocht betekenen voor hen, die haar mochten kennen. 
Ria was een lieve vrouw, met een groot geloof. Dit geloof heeft ze van huis uit 
meegekregen. Haar broer werd priester, en ook voor Ria bleef haar geloof een 
belangrijke bron van inspiratie. 
Na de lagere school mocht ze ook naar de Mulo. Zeker in die periode, vlak na 
de oorlog, was dit heel bijzonder. Dit tekent haar intelligentie.  
Ze had ook een groot doorzettingsvermogen. De liefde van haar leven, Henk 
Wind, was niet katholiek. Ondanks de bezwaren, die tegen het voorgenomen 
huwelijk werden geopperd, omdat Henk niet katholiek was, zette Ria door. Zij 
en Henk trouwden in 1992. 
Ook het klantcontact in de supermarkt, waar ze werkte, vond ze leuk.  
Kortom: ze stond midden in het leven; en samen met haar man Henk, genoot 
ze van vakanties en andere dingen, die ze samen ondernamen. 
Van het concert des levens krijgt niemand een program. Ria ook niet. Tegensla-
gen zijn haar niet gespaard gebleven. Zo stierf haar vader op jonge leeftijd, en 
in 2015 overleed haar man Henk. 
Na het sterven van haar man Henk, brak er voor Ria een moeilijke periode aan. 
Ze miste haar steun en toeverlaat. Gelukkig stond ze er niet alleen voor. Haar 
nicht Margreet, diens echtgenoot en ook anderen, hebben liefdevol naar haar 
omgezien. Dankbaar zijn we ook voor de liefdevolle verzorging in zorgcentrum 
’t Vlierhuis.  
In zekere perioden van haar leven is Ria door donkere nachten gegaan. Maar in 
het licht van haar geloof, heeft ze toch haar weg door het leven mogen vinden. 
Dat ze ruste in vrede. 
                                     Pastoor André Monninkhof 
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DE STILLE KRACHT 
 
De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen die niet op de 
voorgrond treden, maar bijna anoniem hun werk doen. Vrouwen en mannen die onop-
vallend, in de schaduw van het dagelijks leven, de vruchten van de Geest, handen en 
voeten geven. 
 
Liefde 
In mijn werk merk ik dat liefde -zachtjesaan- ontdaan wordt van de dingen waar men in 
de eerste plaats aan denkt; erotiek, en een intense relatie tussen twee geliefden. Liefde 
is ook een antwoord op de angst om alleen te blijven. Het is niet goed dat een mens 
alleen blijft. Je hebt iemand nodig van gelijke hoogte, iemand die je in de ogen kijkt. 
Het eerste woord wat de mens Adam tegen de mens Eva zegt, is; 'Eindelijk.' Zij zijn el-
kaars antwoord. Ze maken elkaar compleet, heel, vol. 
Liefde heeft een rijk scala aan mogelijkheden. 
 
Blijdschap 
Voor mij is de grootste blijdschap dat je voelt en merkt dat je leven ergens toe dient. In 
Marcus staat het kernachtig beschreven: 'Wie zijn leven verliest, zal het vinden, maar 
wie het voor zichzelf wil houden, zal het verliezen.' 
Gemis en blijdschap liggen dicht bij elkaar. Als mensen uit mijn omgeving wegvallen, is 
dat verlies en verdriet. Ik heb ook ervaren dat je van de ene op de andere minuut je 
gezondheid kunt verliezen. Ik word verdrietig als ik een ander -waar ik naar verlang- 
niet kan bereiken. Vervreemding tussen mensen gaat mij aan het hart. Groepen men-
sen die elkaar niet zien zitten, vind ik verschrikkelijk. Blijdschap en verdriet staan of 
vallen met 'delen' en 'luisteren' en 'liefhebben'. 
 
Vrede 
Vrede als ideaal is mooi, maar ik heb liever vrede als agendapunt. Vrede is een weg, 
een opdracht naar liefde, blijdschap en trouw. Je moet er dagelijks aan werken. Ik her-
inner mij nog een uitvaart vele jaren geleden van een Chinese vrouw.  Als ik zie wat zij 
in haar leven gedaan heeft, betekent dat -voor mij- honderd keer meer dan wat politici 
van vrede bakken. Gewoon in je eigen leven beslissingen nemen waar je anderen direct 
mee helpt. Zij is de eerste vrouw van buitenlandse komaf die een middelbare schoolop-
leiding heeft gevolgd en afgemaakt. Zij ging, tegen de clan-traditie van haar man in, 
tijdens de politionele actie met haar gezin naar het buitenland. Dat was een revolutie in 
haar cultuur. Op zestigjarige leeftijd kwam zij naar Nederland en werd nota bene on-
derwijzeres in de omgeving van Utrecht. Zij was steeds bereid zichzelf aan de goede 
zaak te verliezen. Dat was haar individuele agenda, maar zo zou de kerkagenda er ook 
uit moeten zien. Je staat met elkaar voor de vredesopdracht. Je leven verliezen is vol-
gens onze rekenkunde negatief, maar in het evangelie heeft verlies de revolutionaire 
betekenis dat het winst wordt. Kleinsten zullen de grootsten worden. Eersten de laat-
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sten. Als ik na een dag de balans opmaak, wil ik kunnen vaststellen dat ik iets heb bete-
kend door mezelf weg te geven aan en tijd te maken voor anderen. Ik acht het verlies 
als ik dagenlang alleen maar aan mezelf heb gedacht. 
 
Geduld 
Ik pootte als kind een zonnebloem. En elke morgen keek ik of hij al kiemde en dat werd 
de dood van de bloem. Ik ben van nature een beetje ongeduldig, maar in mijn werk 
moet je geduld leren. Zeker met bejaarden moet je je eigen tempo aanpassen aan dat 
van de ander. We leven in een tijd dat iedereen het druk heeft en voor zichzelf uitholt. 
Ik hoor mensen nogal eens zeggen: “u zult het als pastor wel erg druk hebben.” Ik denk 
dat het dodelijk is als een pastor of een diaken uitstraalt dat hij of zij eigenlijk geen tijd 
heeft. Ik heb mij voorgenomen om nooit meer te zeggen dat ik druk ben. Hooguit dat ik 
redelijk bezet ben, maar verder echt alle tijd heb. En dat werkt naar twee kanten. Want 
het maakt mij (ook) rustiger en geduldiger. 
 
Goedheid/Vriendelijkheid 
Toen ik eens afscheid nam van een parochie kwam er een oudere man naar me toe en 
zei; 'Nu U weggaat, durf ik het wel te zeggen, maar U kunt in uw preken soms best har-
de dingen zeggen, maar ik kon daar tegen omdat U er een vriendelijk gezicht bij had.' 
Vriendelijkheid is de verpakking waarin je je kunt presenteren. Het verlegt grenzen, het 
schept de mogelijkheid om scherpe dingen te zeggen. Vriendelijkheid is een wapen, is 
de toon van de muziek. 
 
Trouw 
Trouw heeft te maken met trouw zijn aan jezelf, je roeping en bestemming. Maar ook 
aan het stadje en het gezin waar ik vandaan kom. Mijn ouders vormden -soms tegen de 
verdrukking in- een hecht koppel. Daar krijg je iets van mee. De opdracht; 'Geef nooit 
op. Blijf trouw aan elkaar, aan je gezin, aan de kleine kring.' In de kerk wordt al gauw het 
woord 'gemeenschap' van stal gehaald. Het gaat er, volgens mij, om dat je in het klein 
de trouw laat voelen. De grote trouw van een kerk, begint bij de kleine trouw in groep-
jes, gesprekskringen en een bezoek aan zieken, gevangenen of vluchtelingen. 
Elkaar het gevoel geven dat je door elkaar gedragen wordt. Als dat niet bestaat, voelen 
mensen zich door God en mensen verlaten. Je kunt niet God dienen en je naasten on-
trouw zijn. 
Pastor Hans de Vries. 
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VAN DE LOCATIERAAD 
 
In verband met de aangescherpte coronaregels kon de jaarvergadering op 10 
november jl. niet doorgaan. De mededelingen die daar door de locatieraad 
zouden worden gedaan vindt u hieronder alsmede het financieel overzicht. 
 
Mededelingen Sint Brigitta jaarvergadering november 2020. 

- We kijken terug op een heel ander en ook moeilijk jaar maar wel met 
een positief gevoel. 

- Er is veel gebeurd. Vooral de live-uitzendingen hebben veel goede reac-
ties opgeleverd en daarmee hebben we ook veel mensen kunnen berei-
ken. 
Vanaf 22 maart t/m 31 oktober zijn er 56 uitzendingen geweest.  
3.724 mensen hebben live gekeken. 4.258 mensen hebben later terug 
gekeken. 

- Om de uitzendingen te kunnen maken hebben we veel aanpassingen 
moeten doen en nieuwe investeringen gedaan. We denken aan nieuwe 
camera’s, apparatuur, iPad, het leggen van kabels, het samenstellen van 
een gevarieerd aanbod van muziek, van Intermezzo en het gemengd 
koor,  een nieuwe werkgroep instrueren voor de noodzakelijke bedie-
ning – iedere viering – want het luistert allemaal erg nauw, en een roos-
ter maken.  

- Werkzaamheden voor het aanleggen van een besproeiingsinstallatie 
voor de tuin. Met een aantal nieuwe leden hebben we weer een mooie 
tuin/onderhoudsploeg. 

- De steenmarter heeft ons ( lees Ton en de onderhoudsploeg) heel wat 
hoofdbrekens gekost. 
Ook de kabels van de microfoon en de microfoon zelf in de kerk moes-
ten vervangen worden. 

- N.a.v. een afspraak met de gemeente en de gezamenlijke kerken heb-
ben we de kerk geopend op de dinsdag en donderdagmorgen. Men kon 
er bidden, een kaarsje opsteken in de Mariakapel en er was tijd en ruim-
te voor een gesprek met de pastoor of een predikant.   

- Nu is de kerk open op iedere dinsdagmorgen en zaterdagmiddag. 
- We hebben een mooi afscheid gehad van Johan Rutgers. Jammer voor 

hem en voor ons  dat hij een ‘ corona-afscheid ’ heeft gehad.  Had zo 
mooi anders gekund. 
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 - Naast alle coronaperikelen hebben we ook financieel een veer moeten 
laten. Er waren veel minder mensen in de kerk, geen rommelmarkt, 
geen appels en peren plukken, maar gelukkig wel aanvulling via extra 
giften. Ook via de nieuwe GIVT-app is er geld binnen gekomen. Met 
dank aan onze parochianen. 

- In goed onderling overleg hebben we met koor en dirigent/organist de 
heer Hagels, dat we het komend jaar naar een andere invulling gaan. 
Een viering en twee repetities per maand. Aanwezigheid en inzet bij 
uitvaarten en onderhoud orgel blijft zoals het is. Als geloofsgemeen-
schap hebben we nu de helft van de kosten.  Hadden het graag anders 
gezien maar het is niet anders. Het afgelopen jaar hebben we de heer 
Hagels het hele jaar gewoon betaald overeenkomstig de vraag/ het be-
leid van het bisdom. 

- We hebben een nieuwe secretaris voor het locatiebestuur. René Jansen. 
Welkom. Met dank aan Jeannet Meijerink, die deze taak ruim 5 jaar  op 
zich had genomen. Nu is de locatieraad weer compleet.  Een voltallig 
locatiebestuur hebben we nog niet want voor de vier pastoraatsgroe-
pen Liturgie, gemeenschapsopbouw, diaconie en catechese hebben we 
nog drie vacatures. 

- René Huyskes volgt Antoinette Donderwinkel op als aanspreekpunt bij 
de pastoraatsgroep Liturgie. Welkom René met dank aan Antoinette.  

- We zijn ook blij dat Elly Schrijver, in samenwerking met anderen, het 
beheer van het parochiecentrum op zich neemt. Met dank aan Lucia 
Koggel. 

- Kerst, E. H. Communie, H. Vormsel. Zijn we over aan het nadenken. 
Houden u op de hoogte. 

- We worden steeds vaker door de gemeente gevraagd mee te denken bij 
ontwikkelingen op het gebied van caritas, opvang alleenstaanden en 
sociale problemen in Ommen. 

- De viering van Allerzielen is heel mooi verlopen. 
- Wat het bestuur van de Emmanuelparochie betreft zijn er flinke proble-

men met het invullen van de bestuursfuncties. 
- Gerard Noordink heeft een mooi afscheid in Heino gehad.  
- Met dank aan alle vrijwilligers, die er voor gezorgd hebben dat alles 

door gaat. 
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BUITENGEWOON 
In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw pensioenakkoord. En 
dat hield in dat aan het begin van oktober 2020 mijn aanstelling door het bisdom zou 
worden beëindigd. Ruim veertig jaar mocht ik met heel veel plezier onze kerk die-
nen. Het geloof delen met heel veel mensen en samen op zoek gaan naar diepgang 
en inhoud. Samen ook met mijn vrouw Cor, die, toen ik benoemd werd in Duister-
voorde (Twello), ontslag nam als adjunct directeur van een kindertehuis in Amers-
foort. Zo konden we gastvrij zijn voor de vele, vele vrijwilligers die rondom en in 
onze kerk actief zijn en vaak de kern vormen van de geloofsgemeenschap. Eerst in 
de pastorie van Bussloo en later in de pastorie van Heino. Oefenen in nabijheid en 
pastorale begeleiding kon ik leren in de elf jaren dat ik geestelijk verzorger mocht 
zijn in het psychiatrische ziekenhuis de St. Franciscushof. 
Al die vele pastorale contacten hebben mijn en ons leven heel erg verrijkt. Prachtig 
is het als je de hoogte- en dieptepunten van mensen van dichtbij mag meebele-
ven en er soms in zekere zin deelgenoot van mag worden. God komt ons in men-
sen tegemoet en dat hebben we op heel veel fronten mogen ervaren. Daarnaast 
mocht ik ook dienstbaar zijn aan (toekomstige) collega's in het pastoraat door hen 
te begeleiden in een stage of later door hen te mogen coachen in de eerste jaren 
van hun pastorale werk. Ons geestelijk leven kent gelukkig ook veel gewone men-
selijke trekjes. En dus is een mens nooit te oud om te leren. 
In september mocht ik ervaren dat heel veel mensen met onze Emmanuelparochie 
en met mij als een van de pastores zeer begaan zijn. Vele afscheidswoordjes en 
hartelijke gebaren en kaartjes en geschenken kregen we cadeau. En het hoogtepunt 
was de indrukwekkende eucharistieviering op zondag 27 september in Heino. He-
laas mochten er maar honderd gasten de viering lijfelijk meemaken. Op afstand heb-
ben er nog heel veel mensen meer via internet de viering gevolgd. Een prachtige 
overweging over de ruimte die God geeft aan stuntvliegers en brokkenpiloten, een 
warm woord van onze vicevoorzitter van het parochiebestuur, een muzikaal inter-
mezzo, het lied van het team en de waarderende woorden namens de zusterker-
ken. Om verlegen van te worden. Mijn vrouw en ik hebben het ervaren als één 
warme douche. Op dat moment bleek er ook nog meer dan €2000 euro verzameld 
te zijn, die een grote wens van me mede mogelijk gaat maken: een openbare bezin-
ningstuin met beelden van hedendaagse kunstenaars die ons aan het denken wil-
len zetten. Het moeten dus 'denk' beelden worden. Of 'heilige' beelden van deze 
tijd. Een project dus voor de komende jaren. 
Terugkijkend op dit afscheid in coronatijden hebben we dit ervaren als een 
prachtige afsluiting van deze fase van ons leven. Een open agenda ligt voor ons met 
ruimte om ons te laten raken door familie en vrienden, door kunst en cultuur, door 
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boeken en onze prachtige omgeving. En natuurlijk blijven we deel uitmaken van 
Gods volk onderweg. Soms bezorgd over wat de toekomst ons brengen zal, maar 
tegelijk ook in het vertrouwen dat God ons nooit loslaat en dat we nooit echt alleen 
door het leven wandelen. 

 
Dank aan al degenen die dit afscheid onvergetelijk hebben gemaakt.  
En.. .Vaya con Dios, Ga met God.... 
Mede namens mijn lieve vrouw Cor, Gerard Noordink, voormalig pastor in Salland 
 
 
GERARDUSKALENDER 2021 
Deze scheurkalender is uitgebracht door Klooster Wittem met elke dag op de 
voorkant een opschrift die aanzet tot nadenken onder het motto: "ELKE DAG 
EEN BEETJE SPIRIT". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De 
kalender is bedoeld om elke dag goed en met een positief gevoel te beginnen.  
Deze kalender (prijs € 7,95 per stuk) is te bestellen bij:  
Gerda Wermink - Meijerink - telefoonnummer: 0529-453873 of  
per e-mail: gerdawermink@outlook.com 
 
 
Verzoek tot melding ziekte of opname in 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 opgenomen zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis.  
Ook als u gaat verhuizen horen we dit graag. 
De wijkcontactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende 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. 455499 of Riek Meijerink, tel. 453868 
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Liturgie van de maanden november en december (onder voorbehoud) 
 
Volgens de nieuwe regels geldt dat we in onze Brigittakerk maximaal 30 perso-
nen kunnen ontvangen. Met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaat-
regelen. Indien nodig kan ook in het parochiecentrum de viering gevolgd wor-
den. 
U kunt natuurlijk ook 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. 
 
Op dinsdagochtend is kerk geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Op zaterdagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur. 

 

Vr 20 nov    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 21 nov 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend  
    Rozenkransgebed  
Zo 22 nov 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Ceciliafeest-Christus Koning van het Heelal 
Deurcollecte: Nationale Jongerencollecte 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdra-
ge geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekening IBAN NL 11 INGB 0002 
784498 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v.  Jongerencollecte 
Misintenties: Maria Elisabeth Gerarda Wind-Bollen, Gusta Maria Johanna Har-
donk-Lankamp, overleden leden Gemengd Koor St. Brigitta Parochie 
 
Vr 27 nov    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 28 nov 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 29 nov 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
1e zondag van de Advent / Koffiedrinken 
Misintenties: Maria Elisabeth Gerarda Wind-Bollen, Gusta Maria Johanna Har-
donk-Lankamp, Bernardus Antonius Hoogewind in herinnering aan zijn verjaar-
dag, Kees en Diny Keizer-Martens, overleden grootouders Martens-Meyrink 
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Vr   4 dec   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za   5 dec  16.00-17.00 uur   Gelegenheid tot boete en verzoening 
  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo   6 dec 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 
2e zondag van de Advent  / Maria Onbevlekt Ontvangen 
Koffiedrinken 
Deurcollecte Vereniging Ontwikkelingshulp “de Brug” (zie ook blz. 13) 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bij-
drage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekening IBAN NL 41 ABNA 
0426 3391 69 t.n.v. Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG 
Misintenties: Maria Elisabeth Gerarda Wind-Bollen, Gusta Maria Johanna Har-
donk-Lankamp, Johan v.d. Vegt in herinnering aan zijn verjaardag,  
overleden ouders Roosken-Fikkert 
 
Vr 11 dec   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 12 dec 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 13 dec 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof  
3e zondag van de Advent 
Deurcollecte: Bisschoppelijke Adventsactie 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bij-
drage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekening IBAN NL89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 
Misintenties: Maria Elisabeth Gerarda Wind-Bollen, Gusta Maria Johanna Har-
donk-Lankamp, Bets van der Vegt-Schlepers, overleden ouders van der Vegt-
Brummelenbos, Rob Bouberg Wilson, Mariëta Bouberg-Wilson 
 
Vr 18 dec    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 19 dec 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 20 dec 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 
4 e zondag van de Advent  / Koffiedrinken 
Misintenties: Maria Elisabeth Gerarda Wind-Bollen, Gusta Maria Johanna Har-
donk-Lankamp, overleden ouders Tijssen-Castelein in herinnering aan hun 
sterfdag, Miny Lohuis-Nijenhuis in herinnering aan haar verjaardag,  
overleden fam. Lohuis-Nijenhuis 
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 ADVENTSVIERING OP ZONDAG 6 DECEMBER 
 
Graag brengt Vereniging Ontwikkelingshulp "de Brug" het volgende pro-
ject onder uw aandacht. Elk jaar wordt in onze kerk een toelichting op het pro-
ject gegeven door Ellen Willems-ter Maat. Helaas is dit door de huidige  
coronamaatregelen niet mogelijk. Vandaar deze uitleg in dit Brigitta-nieuws. 
 
Het project betreft dit jaar corona noodhulp aan rondtrekkende families in India 
die in tenten wonen. Ze trekken van dorp naar dorp om hun koopwaar zoals 
honing, speelgoed, armbanden etc. te verkopen. Door corona vallen al hun in-
komsten weg en zonder inkomsten hebben ze ook geen eten. De Indiase organi-
satie Rophe heeft zich de directe nood van deze mensen aangetrokken. Elke 
familie krijgt een hulppakket dat bestaat uit rijst, groente, bakolie en mondmas-
kers. Tevens worden aan deze families bewustzijn-sessies gegeven 
als maatregel om corona te voorkomen, zoals voldoende afstand houden, han-
den wassen etc.  
Rophe heeft met behulp van de Brug al 50 families kunnen helpen en wil dat 
nog graag een keer doen voor nog eens 50 andere families. 
Daarvoor is uw bijdrage meer dan welkom. Er staat tijdens de viering een collec-
temandje achter in de kerk voor uw bijdrage. Voor mensen die het project van 
harte willen ondersteunen, maar niet naar onze kerk komen, vermelden we 
graag het rekeningnummer van de Brug. 
 
Het rekeningnummer is: NL 41 ABNA 0426 3391 69 t.n.v. Vereniging Ontwikke-
lingshulp "de Brug" onder vermelding van: Adventscollecte Corona-project In-
dia. 
Hartelijk bedankt voor al uw steun. 
 
Hartelijke groet, 
Riet ter Maat. 
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!VER-GEEF!  ?VERGEET?  !VER-ZOEN! 
  
Op de 3e zondag van de Advent, in het weekend van 12 
en 13 december, zal in de vieringen aandacht zijn voor 
het thema ‘vergeving en verzoening’. 
 
Jezus zegt ons:” vergeef altijd”. Als ik wil leven met Hem 
aan mijn zijde dan moet ik de vraag stellen: Hoe kan ik 
vergeven? 
  
Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu 
om iets kleins gaat of een daad die jou echt heeft be-
schadigd, kan soms een onoverkomelijke opdracht lij-
ken. Soms is het een proces dat echt tijd neemt. Toch is 
de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak van vergeven. Er zijn geen kantteke-
ningen als “tenzij”, “als”, of “maar”. In alle dingen moeten we onze blik richten 
op onze Voorloper, Aanvoerder en Meester: Jezus. 
  
Christus leed onrecht; zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht aangedaan. Nie-
mand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een van de laatste uitspra-
ken die Hij deed was: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze 
doen.” Is het makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? “Alle dingen zijn mogelijk voor 
wie gelooft”, zei Jezus. 
  
En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in je hebt 
om te vergeven, dan moet je die kracht vinden in Christus. “Ik vermag alle din-
gen in Hem, die mij kracht geeft,” zegt Paulus. Zal het vergeven van de ander de 
pijn die je hebt geleden tenietdoen? Zal het de dingen die jou zijn aangedaan 
terugdraaien? Betekent het dat de persoon die jou kwaad heeft gedaan geen 
verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor zijn of haar daden? Nee, maar je zult 
vrij worden van de gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich 
meebrengen. Vergeving schenken doe je niet slechts omwille van degene die je 
vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met die zware last hoeft te le-
ven. 
  
Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft gedaan, en 
maakt dat op geen enkele manier “oké”. Vergeven betekent niet dat je de an-
der nu moet vertrouwen, en het te vergeten is evenmin verplicht. “Vergeven en 
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 vergeten” is geen Bijbels citaat. Het is één ding om op je hoede te zijn en je be-
wust te zijn van wat er is gebeurd, en een ander ding om te haten en wrok te 
koesteren. 
  
In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook berouw tonen 
en hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg ervoor dat jouw genezing 
daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te vergeven ongeacht hun houding. Hun 
zonden zijn tussen hen en God. Het is goed dat mensen de consequenties van 
hun daden onder ogen zien, en dat ze verantwoording afleggen in overeen-
stemming met aardse wetten en autoriteiten. En op een dag zullen ze ook voor 
Gods aangezicht staan en reken-schap afleggen voor hun daden, en God is 
bovenal recht-vaardig. Maar oordeel en wraak behoort slechts God toe. 
  
Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is; het is een keuze. 
Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat, en Hem op je knieën 
vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de keuze om geen gedachten van 
haat te laten regeren in je hart. Het is de keuze om tot God te naderen voor 
hulp en troost in plaats van te blijven hangen in het verleden, zelfs als je 
gevoelens liever iets anders willen. De kracht die we hiervoor nodig hebben, 
ontvangen we van de heilige Geest. Denk aan Jezus, “die, als Hij gescholden 
werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, 
die rechtvaardig oordeelt.” 
  
Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden wat je nodig hebt. 
Pastor Hans de Vries. 
 
 
KERKOPENSTELLING 
Bij deze wil ik de vrijwilligers danken die de kerkopenstelling op de dinsdag en 
zaterdag (voorheen donderdag) mogelijk maken.  
Het is fijn om even de kerk in te lopen om Onze Lieve Heer te groeten en wat 
gezelschap te geven. 
Voor Hem is het ook een eenzame tijd zoals voor veel mensen. Bij Hem kunnen 
we terecht. 
Veel dank. 
Sylvia Huyskes 
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VOORAANKONDIGING LEZING EUTHANASIE EN KERK 
 
Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing 
georganiseerd.  
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en 
geloof.  
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; be-
staat dat?  Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?  
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u. 
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hier-
over spreken; hij promoveerde op dit thema.  
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
 
Datum: 10 februari 2021 
Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start. 
Locatie: parochiecentrum Lemelerveld 
Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 
Kosten: vrije gift of een kleine bijdrage.  
 
In verband met de huidige maatregelen is aanmelden verplicht.  
Opgave per email: marsria@hotmail.com 
Opgave per telefoon: 06 22 12 11 24 
 
Graag tot dan,     
Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe” 
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker 
 
VAN DE CARITASWERKGROEP— HERINNERING 
 
Het formulier voor de Actie gezamenlijke kerken voor minima in Ommen kan 
nog tot en met 22 november ingeleverd worden. 
En tot en met 29 november kunt u het formulier inleveren voor de Actie Bood-
schappenpakket.  
Inleveren kan in de bus achter in de kerk of in het postvak van de Caritas in het 
Parochiecentrum. Ook uw financiële bijdrage mag u in de bus doen. 
De invulformulieren en verdere bijzonderheden vindt u in het vorige Brigitta-
nieuws. 
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EEN COLLECTANT IN CORONA TIJD 
 
De werkzaamheden van een collectant, voordat de corona de kop opstak, was 
voor iedereen duidelijk. Als team van collectanten hebben we al jaren ervaring 
en daardoor gaat het uitvoeren van deze taken heel soepel en zijn we als team 
heel goed op elkaar ingespeeld. 
Maar ja dan breekt het coronavirus uit en merk je dat er diverse aanpassingen 
nodig zijn naast ons ‘gewone’ takenpakket.  
Het begint al met de ontvangst van de bezoekers. Zorgen dat iedereen de han-
den ontsmet en zijn/haar naam noteert. Toezien op de zelfbediening bij het 
uitreiken van de kerkboekjes; zorg dragen dat men via een vaste looproute 
naar een gemarkeerde plek in de kerk gaan om zo de anderhalve meter afstand 
te garanderen. Het totaal aantal bezoekers tellen om het maximum aantal niet 
te overschrijden. Verder assistentie verlenen bij het Communie uitreiken m.b.v. 
het scherm.  
De eigenlijke taak rondgaan met de collecteschaal mag niet meer. Aan het eind 
van de viering kan men dit zelf achterin de kerk in het mandje doen. Of op de 
nieuwe manier van collecteren via de ‘Givt app’ op de smartphone.  
Kortom het heeft de laatste tijd nogal wat extra’s  gevraagd van onze collectan-
ten en als ik dan ervaar hoe geweldig goed iedereen zich aanpast dan ben ik 
trots op het collectantenteam.  
Dus mannen hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Jos Siero 
 

            
 
 
Spreuk van de Gerarduskalender 

 
VRIENDELIJKHEID IS DE GOUDEN SCHAKEL  

DIE DE WERELD BIJEEN HOUDT  
(Goethe) 
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DE DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2020 VAN DE JEZUÏTEN 
 
“Zie, ik kom spoedig” is de titel van de adventsretraite 2020.  
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve 
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 29 no-
vember tot vrijdag 25 december. 
Er nemen ruim 16.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze 
dertiende digitale retraite van de jezuïten. 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gas-
tenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. 
Nieuw zijn de wekelijkse zoom-meditaties. Deelnemers aan de retraite krijgen 
iedere vrijdagavond een link om via Zoom deel te kunnen nemen aan een gelei-
de meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen de retraitanten in tijden 
van corona toch met elkaar verbonden zijn.  
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites tijdens de Advent 
en de 40-dagentijd met het doel mensen te helpen in hun gebed tijdens de spe-
ciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aan-
wezigheid in hun leven. 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven door je e-mailadres op te 
geven via www.ignatiaansbidden.org 
   
 

 

Uitgifte Brigitta-nieuws 2020 
Het laatste Brigitta-nieuws van 2020 komt uit op: 
16 december. 
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag. Bijdragen hiervoor 
kunt in de brievenbus doen, doorbellen, bij het secretariaat inleveren of mailen 
naar st.BrigittaParochie@zonnet.nl 
Alvast bedankt voor uw bijdragen! 
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Inzicht & Uitzicht:  

Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 

Om verspreiding van het COVID-19 virus 
 

zoveel mogelijk te voorkomen, 
 

zijn alle activiteiten 
 

in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’ 
 

tot het eind van dit jaar 
 

geschrapt of uitgesteld. 
 
 

——————————— 
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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 6 december 2020 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@zonnet.nl 
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              QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen      

 

 

 

   


