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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 
De Caritaswerkgroep heeft in de decembermaand weer veel goed werk gedaan. Zo 
heeft de werkgroep bijgedragen aan de Minima-actie en de Actie boodschappen-
pakket georganiseerd.  
 

Actie boodschappenpakket 
Al vele jaren worden in de dure decembermaand boodschappenpakketten samenge-
steld voor mensen die een extraatje erg goed kunnen gebruiken. Via een oproep in 
het Brigittanieuws en via contactpersonen zijn adressen aangedragen. De oproep 
voor een financiële bijdrage voor deze actie en de jaarlijkse Caritascollecte leveren 
de Caritaswerkgroep een gedeelte van de benodigde gelden op om deze actie te 
doen slagen. Er zijn 33 pakketten samengesteld en bezorgd bij blij verraste en heel 
dankbare mensen.  
 

Minima-actie 
In samenwerking met de Gemeente en de gezamenlijke kerken in Ommen wordt 
jaarlijks de Minima-actie georganiseerd. Via de Gemeente zijn de adressen aange-
reikt (alleen als betrokkenen daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geven). 
De kerken verdelen de kosten die aan deze actie verbonden zijn. 134 adressen 
hebben een envelop met financiële bijdrage ontvangen. Deze enveloppen zijn 
door de leden van de Diaconie- en Caritaswerkgroepen aan huis bezorgd.  
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst  
Verslag uitje Acolieten en toortsdragers 
Eens in de twee jaar ons uitje, en donderdag 5 januari 2017 was het zover... we heb-
ben een leuke gezellige middag gehad samen met parochievicaris Johan Rutgers 
en pastoraal werker Mevr. Marga klein Overmeen en de drie kosters van onze 
locatie. We werden om half twee verwacht bij onze kerk, van daar gingen we in auto's 
richting de Dominicanenkerk/klooster in Zwolle. We kregen daar een rondleiding 
van een gids door de kerk en door de kloostergangen van het klooster.  
  

 
  
Na de rondleiding gingen we naar Urbana om daar een anderhalf uur te bowlen on-
der het genot van een drankje en een hapje en wat patatjes met snacks was het 
een mooie middag. Er werd fanatiek gegooid door iedereen. De winnaar met het 
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hoogst aantal gegooide punten was Emiel Smook en hij ging met de eerste prijs naar huis, en dan 
is er natuurlijk ook altijd één iemand die de troostprijs heeft. Nou ik kan u zeggen als iedereen zo blij 
is als een van onze toortsdragers dan zou er nooit meer ruzie in de wereld zijn. Rond half zeven 
waren we allen weer terug op de Hoonhorst en kunnen terug kijken op een geslaagde middag. 
  
Namens alle acolieten, toortsdragers voorgangers en kosters willen wij de locatieraad en allen die 
een bijdrage hebben gegeven in de collecte van kerstavond en eerste kerstdag heel hartelijk 
danken voor deze bijzondere middag, namens Emiel, Roy, Silvan, Hugo, Dion, Ivor, Kim, Lisa, 
Viktor, Niek, Lynn, Richard, Johan, Marga, Gerard, Herman, Frans en Annie. 
  

Jubileum Enjoy 
Op zaterdag 21 januari vierde het koor Enjoy tijdens de viering haar 30-jarig bestaan. Er was extra 
aandacht besteed aan de liederen en liturgie om aan te sluiten bij dit heugelijke feit. Een aantal le-
den maakt al vanaf het begin deel uit van het koor!  

 
  
Momenteel bestaat het koor uit 25 leden maar nieuwe leden zijn altijd welkom! Dus, lijkt het je leuk 
om mee te zingen, kom een keer meedoen met onze repetitie op woensdagavond vanaf 20uur. 
  
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

 
Doopschelpjesviering Lemelerveld 
Op zondag 9 januari ‘17 werden de doopschelpjes uitgereikt aan de ouders die het afgelopen jaar 
hun kindje hebben laten dopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren tien dopelingen. De doopvoorbereidingsgroep heeft samen met de ouders de gehele 
viering voorbereid, waarin pastoor Hermens voorging. De ouders waren erg enthousiast om er  
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samen iets van te maken.  
Er werden sterren gekocht, foto’s erin geplakt, gedichten gezocht en ook namen ze actief aan de 
viering deel door lezingen en gedichten voor te lezen. 
Tijdens de viering was er een kinderwoorddienst en ook was er oppas voor de allerkleinsten. Na de 
viering was de nieuwjaarsreceptie in het Parochiecentrum 
De zang tijdens deze viering werd verzorgd door Voices, waarvan een drie-tal leden hun jubileum 
vierden te weten Ivon Bleumink en Anja Boerkamp 25 jaar en Marijke Hulsman 12,5 jaar. Zij 
ontvingen van voorzitster Monique Vetker een bos bloemen en een oorkonde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Lemelerveld nodigt U uit: 
4 februari is de Gala-avond van de Sprokkelaars in Lemelerveld, kom dan een uurtje eerder en wel 
om 19;00 uur in de kerk, want Lemelerveld, het carnavalsdorp bij uitstek, heeft dit jaar voor het 
eerst een carnavalsviering met als thema:                                 
 “Wij nemen het met een korreltje zout”. Voorganger Pastor Gerard Noordink.  

 
 
 
 
Filmavond: Wilt u een mooie film zien en daarna samen erover in gesprek, kom dan op  
22 februari om 19.30 uur naar het parochiecentrum in Lemelerveld voor een filmavond. Deze 
avond zal worden geleid door pastor Gerard Noordink. Dit keer laten we de film The Way zien. Een 
indrukwekkende film over een bijzonder pelgrimage naar Santiago de Compostella. Iedereen is 
welkom. 
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

 
Vormselproject 
De kinderen van beide groepen 8 van de basisschool de Dolfijn zijn weer begonnen met de 
voorbereiding op hun vormsel dat plaats gaat vinden op zaterdag 25 maart a.s.  
 
Als onderdeel van dit project hebben de kinderen afgelopen vrijdagavond 3 februari meegedaan 
aan Sirkelslag. Sirkelslag is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor jongeren. Op deze bewuste 
vrijdagavond zaten er 613 groepen, door heel Nederland, klaar om de strijd aan te gaan met el-
kaar. Op de Dolfijn zaten er 4 groepen klaar met een totaal van 40 kinderen!  
Bij binnenkomst op school was het al spannend, wat staat ons te wachten, wat moeten we doen? 
Ouders en leerkrachten liepen ook al rond om alles in goede banen te leiden. Pastor Noordink was 
uiteraard ook aanwezig om even mee te genieten van dit alles. 



 4 

 
 
Na een welkomstwoordje van het jongerenpastoraat en wat huishoudelijke mededelingen kon elke 
groep naar zijn eigen lokaal. Iedereen ging klaar zitten en nu was het wachten op het startsein. Om 
klokslag half 8 startte de uitzending en dus ook het spel. In de loop van de avond kregen de 
groepen totaal zes opdrachten om uit te voeren. Het thema van deze avond: Sterk & dapper. De 
kinderen mochten bij de tweede opdracht naar buiten. Dit is altijd een leuk onderdeel. Totaal had-
den ze hier 25 minuten voor. Er werd snel gehandeld, de kinderen gingen de huizen langs en haal-
den vele producten op. Dankzij lieve buurtbewoners, familie en kennissen haalde elke groep zoveel 
op dat ze allemaal hun doos propvol hadden. Wij mochten zelf bepalen waar de boodschappen 
heen gingen; na kort overleg werd het Caritas Heino. Gelukkig wisten we Wim Herder van Caritas 
te bereiken en nadat we hem hadden uitgelegd wat de kinderen op dat moment aan het doen wa-
ren, beloofde Wim diezelfde avond nog langs te komen.  
 

 
 
 
De rest van de avond werden de andere opdrachten ook goed volbracht. Ook waren er rekenop-
drachten en zoekopdrachten in de Bijbel, nog niet zo makkelijk hoor! Maar uiteindelijk lukte het al-
lemaal. Rond kwart over negen waren de opdrachten volbracht. Na het dankwoord van Wim 
werd er gezamenlijk opgeruimd, zodat de school er weer netjes uit zag. 
Op maandagochtend werd de uitslag bekend via een mail aan de klassen. Deze mail is aan ze 
voorgelezen door de leerkrachten. U willen we natuurlijk deze uitslag ook niet onthouden: 
De Dolfijn 1 met 443 punten op plek 27, de Dolfijn 2 met 365 punten op plek 111, de Dolfijn 3 
met 282 punten op plek 305 en de Dolfijn 4 met 193 punten op plek 418. 
Een topprestatie! Wij kijken terug op een superavond! Speciaal een bedankje voor de school, 
voor hun gastvrijheid, de leerkrachten van groep 8 voor hun hulp en ook alle ouders die hebben 
geholpen deze avond! Zonder jullie hadden we deze avond natuurlijk niet kunnen doen! 
De kinderen gaan ondertussen verder met het vormselproject. Elke woensdag behandelen ze 
in de klas een hoofdstuk in hun map, ze gaan nog een dag naar Utrecht om de vormheer te ont-
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moeten en ook staat er nog een Vormelingendag gepland op 19 maart in Borne, ook hier gaat een 
groep kinderen naar toe. We houden u op de hoogte!   
Het Jongerenpastoraat Heino 
 
Catechese 
 

DENKERS IN VILSTEREN 

 
In het najaar van 2013 was de eerste bijeenkomst in het kader van ‘Denkers in Vilsteren’. Om aan 
de huidige vluchtigheid enig tegenwicht te bieden, organiseren het Landgoed Vilsteren en de 
Emmanuel parochie onder deze titel een serie avondlijke bijeenkomsten in de rustieke omgeving 
van het landgoed. Telkens wordt er een actueel onderwerp welbeschouwd aan de orde gesteld 
en gevraagd naar oorzaken en achtergronden, naar antwoorden en perspectieven. Daarbij nodigen 
we steeds een speciale gast uit die ons als expert en als gids middels inleiding en gesprek terzijde 
kan staan. 
Voor de 8e bijeenkomst op 16 februari aanstaande is Heiko Roelfsema bereid gevonden een pre-
sentatie te geven. Zijn dynamische lezing zal gaan over een onderwerp waar hij zich al lang mee 
bezig houdt, t.w. een zoektocht naar de factoren die onze individualiteit bepalen. Heiko Roelfse-
ma is een bioloog/biochemicus/geneticus met een eigen kijk op de mens. Hij meent dat de mens 
niet gezien moet worden als een 'entiteit' of een 'toestand', maar als een proces. 
De bijeenkomst vindt als gebruikelijk plaats in het Landgoedcentrum aan de Borrinkdijk 
te Vilsteren en zal om  20.00 uur aanvangen. Vanaf 19.30 bent u van harte welkom. 
Ter dekking van de inkomsten vragen wij een bijdrage in de kosten van € 10 p.p., graag gepast bij 
de ingang te voldoen.  Indien u de lezing wilt bijwonen verzoeken wij dringend uw komst per email 
te melden in verband met het beperkte aantal plaatsen. Het te gebruiken emailadres is:  
denkers@vilsteren.net.  De plaatsen zullen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. 
De reservering van de plaatsen zal aan u worden bevestigd. 
Wij hopen u op 16 februari te mogen verwelkomen. 
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