Op 3 februari deden 18 jongeren weer mee aan Sirkelslag Young, een interactief
spel onder leiding van ex-‘wie is de mol’ Klaas van Kruistum. Dit jaar was het thema
Sterk & Dapper, dat aansluit bij de veertigdagentijd. Het was een geslaagde avond
met leuke opdrachten. Eén van de opdrachten was de voedselopdracht. Binnen een
half uur werden veel producten gescoord door bij bekenden aan te bellen en naar de
Jumbo te gaan. Dit allemaal voor het goede doel. Gerda Wermink nam namens
Caritas de boodschappen in ontvangst. Ze was erg in haar sas met de opbrengst en
zeker ook met de betrokkenheid van de jongeren met een belangrijk thema als
solidariteit en samen delen.
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld
Eerste Carnavalsviering in Lemelerveld.
Zaterdagavond 4 februari vond in Lemelerveld de eerste carnavalsviering plaats in
de Heilig Hart van Jezus kerk. In een goed gevulde kerk ging pastor Gerard Noordink
voor in de viering. Een afvaardiging van de Raad van Elf van de Sprokkelaars was
aanwezig en had een actieve rol tijdens de viering.
Waarom een carnavalsviering in de kerk?
Het antwoord werd gegeven door de vele mensen die aan de viering meewerkten.
Het thema: ”We nemen het met een korreltje zout”, werd breed uitgemeten. De
wereld zou er een stuk anders uitzien, als deze “smaakmakers” er niet zouden zijn.
Pastor Gerard Noordink legde het evangelie van het weekend uit door de toehoorders bewust te maken dat ieder voor zich, juist het licht voor een ander kan
zijn. Het koor Voices zong liederen met passende teksten waar iedereen vrolijk
van werd. Prins Carnaval van de “Sprokkellaars” wist met zijn slotwoord ook bij
menigeen een glimlach tevoorschijn te toveren. Ook de uitgedeelde zoutloze
broodjes in de viering maakten duidelijk dat een paar korreltjes zout een wereld van
verschil maken.
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Bijzondere liturgische dienst op Goede Vrijdag ( 14 april) door Con Amore
Die sieben letzten Worte wordt gezongen door Con Amore.
Oorspronkelijk componeerde Haydn de muziek voor orkest, maar later maakte hij ook een versie
voor koor en orkest. Dit indrukwekkende oratorium is gebaseerd op Jezus‘ laatste zeven
woorden aan het kruis. Destijds klonken ‘Die sieben letzten Worte‘ jaarlijks op Goede Vrijdag als
omlijsting van de preek. De muzikale vertolking van ‘Die sieben letzten Worte’ zal afgewisseld
worden door een korte lezing of meditatie. Voor de uitvoering van dit concert is Con Amore
uitgebreid met een dertigtal gastkoorleden. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door
Tjako van Schie op de piano en Caspar Rodijk op het orgel.
Als solisten werken mee: Yvonne Boerdam (sopraan), Mylene Kroon (alt), Aart Mateboer
(tenor) en Aart van der Snoek (bas).
Muzikale leiding: Dirigent Wim van Lenthe.
Wanneer: Goede Vrijdag 14 april
Plaats: R.K. kerk Heilig Hart, Lemelerveld
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis, er is een collecte bij de uitgang.
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Dagje Utrecht.
Op donderdag 9 februari gingen 15 parochianen uit Lierderholthuis onder begeleiding van pastor
Gerard Noordink een dag met de trein naar Utrecht. Aangekomen op het vernieuwde Centraal
Station dronken we een kop koffie in één van de vele gezellige gelegenheden. Na het stiltecentrum bezocht te hebben, maakten we een stadswandeling. Pastor Gerard Noordink wist veel te
vertellen over de stad en zijn mooie oude gebouwen die gesitueerd zijn langs grachten en in smalle
straatjes. Ook voor leuke winkels in Utrecht hoef je niet te zoeken. Allereerst ging onze wandeling
naar de Maliebaan waar het Aartsbisdom is gevestigd. Het is een statig gebouw met kantoren en
het domicilie van monseigneur Eijk. Hier werden wij hartelijk ontvangen door Vicaris Generaal, de
hulpbisschop Mgr. Ted Hoogenboom in een grote zaal waar wij tevens onze zelf meegebrachte
lunch gebruikten, voor koffie en thee was gezorgd. Hij vertelde ons over de vorige bisschoppen die
hier gewoond hebben en over het Aartsbisdom en zijn werkzaamheden. Ook kregen wij een rondleiding door het gebouw waarin zich o.a. een kapel met veel kunstwerken bevindt. Voldaan
verlieten wij de Maliebaan naar onze laatste bestemming het Catharijneconvent. Onderweg een
kijkje in de Domkerk met de markante toren die los van de kerk staat. Het Catharijneconvent is een
rijksmuseum voor religieuze kunst met veel kunstschatten vanaf de middeleeuwen tot de 21e eeuw.
Een van deze kunstschatten is afkomstig uit Lierderholthuis. Het is een altaarstuk van hout
voorstellend het kerstgebeuren. Pastoor J.P. van Santen schonk in 1892 dit altaarstuk aan het
Catharijneconvent waar het nu permanent tentoongesteld staat. Hier nog koffie gedronken voordat
we weer op de trein stapten naar Heino.
Het was een zinvolle en plezierige dag.
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Nieuws van het team:
Diaconie

Het zoeken niet moe, ik blijf onder weg.
Op 9 februari 2017 kan pastoraal werkster, mevr. Marga klein Overmeen een mooie groep uit de
Emmanuelparochie welkom heten in het Parochiecentrum te Lemelerveld.
Het thema van deze dag is; “Het Onze Vader”.
Het Onze Vader, dat we al jaren of misschien zelfs eeuwen bidden heeft een verandering ondergaan. Marga legt uit dat overeengekomen is dat nu alle Nederlandstaligen, dus ook de Vlamingen,
door een paar veranderingen in het gebed aan te brengen, dezelfde woorden gebruiken wanneer
het Onze Vader gebeden wordt.
Het is goed wanneer er eenheid is in het gebed.
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het oude vertrouwde Onze Vader nu ongeldig zou zijn.
Na deze mooie uitleg bidden we samen het nieuwe Onze Vader.
En dat lukt al heel aardig!
Hierna volgt er opnieuw het Onze Vader, nu als een samenspraak met God.
Mevr. Diny Rosendaal begint knielend op een bidstoel met het bidden van het Onze Vader.
Direct na haar eerste zin spreekt God { de stem van dhr. Wichard Hollak vanachter een
scherm } terug met; wat is er? Zo komt op elke zin die er wordt gebeden een reactie en krijgt het
Onze Vader een veel diepere betekenis door het op jezelf te betrekken.
Op deze wijze komen we op het spoor wat we nu écht zeggen wanneer we een Onze Vader bidden.
Na deze samenspraak is er pauze met koffie of thee en tijd om gezellig met elkaar in gesprek te
gaan.
Na de pauze is er opnieuw een “Onze Vader”, nu aan de hand van chakra`s.
Mevr. Coby van der Veen en dhr. Wichard Hollak geven aan de hand van een kleurenwaaier en
edelstenen aan, welke kleur chakra bij welk deel van het Onze Vader hoort.
Het Onze Vader is verdeeld in 7 gedeelten. De chakra`s zijn verdeeld in 7 kleuren.
Elk deel van het Onze Vader heeft een eigen kleur. Ook ons eigen lichaam is opgedeeld in 7
chakra`s. Zo kunnen we tijdens het bidden van het Onze Vader, bewust met onze gedachten naar
het deel van ons lichaam gaan die bij de chakra kleur hoort.
Na deze boeiende uitleg laat Wichard aan de hand van een biotensor en kleuren chakra zien,
hoe blokkades in ons lichaam kunnen worden opgespoord waar we dan aan kunnen werken.
Na deze inspirerende en gezellige middag deelt Diny Rosendaal mee, dat de werkgroep bezig is
met de voorbereiding van een volgende pelgrimage naar Egmond op 16 mei. Omdat het
programma nog niet rond is, zal meer informatie volgen via de parochiebladen.
Marga bedankt allen hartelijk voor hun komst en alle deelnemers krijgen namens de werkgroep een
Rozenkwarts steen, die staat voor; liefde, de kindertijd, onze wensen en verlangens en al
onze hartsgeheimen.
Werkgroep: Het zoeken niet moe, ik blijf onder weg.

Gemeenschapsopbouw

Mededeling website
Graag willen wij u van harte mededelen dat vanaf zaterdag 25 februari jl. onze vernieuwde
Emmanuelparochie website in gebruik is genomen.
Na ruim anderhalf jaar van stilstand op het scherm, maar met ontzettend veel inzet achter het
scherm heeft dhr. Christian Schoorlemmer vele uren gewerkt om de nieuwe website technisch
mogelijk te maken. Onze parochievicaris Johan Rutgers heeft sinds januari jl. de portefeuille
over de website overgenomen van dhr. Herman Soepenberg en heeft de inhoudelijke kant van de
website voor zijn rekening genomen.
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Met de vernieuwde website willen we graag aansluiting vinden bij het digitale tijdperk waar we ons
in bevinden en waar we als kerk anno 2017 ook onze plek willen garanderen. We hopen dat deze
eigen plek op het internet mag bijdragen aan de continuïteit van onze parochie en geloof in onze
lokale gemeenschappen. Voor vragen over inhoud van de website of andere zaken kunt u ons op
de site vinden onder ‘contact’.
Graag zien we u op www.emmanuelparochie.nl. Tot ziens!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Johan Rutgers, priester
Parochievicaris Emmanuelparochie
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