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Secretariaat: Vilsterseallee 2, 7734 PB  Vilsteren 
 Tel. 0529 – 45 82 54  
 E-mail: parochie.vilsteren@hetnet.nl 
 Website kerk: www.willibrordusvilsteren.nl 
 Activiteitencom.: www.acvilsteren.nl 
 
Pastoraal team: Pastoor H. Hermens tel. (0529) 451583 
 e-mail: hermensh@hotmail.com  
   
 
Noodgevallen:   Op zondag en maandag is in noodgevallen een  
  dienstdoende pastor in de regio bereikbaar op  
  tel. 06 50 41 22 38. 
 
Parochiebestuur Emmanuel  
Pastoor H. Hermens tel. 0529 45 15 83 voorzitter 
Hermien Schoorlemmer  vice-voorzitter 
Ton van den Berg   secretaris 
Herman Soepenberg  tel. 0529 45 05 30 penningmeester 
 
Kontaktadressen Locatieraad 
Leo Kortstee   tel. 46 05 34 voorzitter 
Yvonne Herbrink   tel. 45 84 79  secretaris 
Gerard Nimeijer    tel. 45 83 62 financieel beheerder 
Joop Mars     tel. 45 84 32 technische zaken 
 
Bankrekening  NL 88 RABO 0348 9758 56 overige betalingen 
   NL 97 RABO 0348 9231 20 kerkbalans 

  
Koster:  F. Klein Koerkamp    tel. (0529) 45 83 20 
 
 
Voor afspraken, voor doop/huwelijk, misintenties en andere vragen 
kunt u dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur terecht op 
het secretariaat. 
Buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u voor 
spoedgevallen bellen 06 - 21 81 12 41. 

              Colofon 

mailto:parochie.vilsteren@hetnet.nl
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Aan de 
vrijwilligers 

 

 

Iedere keer… 

Iedere keer sta je klaar 
Voor een ander 

Elk verhaal hoor je aan 
Met oprechte betrokkenheid 

Met hart en ziel 
Ploeter je door 
Je geeft jezelf 

Elke keer opnieuw 
Voor een bedankje 

Een knikje 
Een blik in de ogen 

Van iemand die niets zegt 
Een schouderklop van collega’s 

Gratis en voor niets 

 
Bedankt vrijwilligers voor al het werk dat jullie ook het afgelopen jaar 
weer voor onze geloofsgemeenschap hebben gedaan. Jullie zijn voor 
ons onmisbaar. Wij wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds en 
gezondheid voor 2018! 

 
Leo, Joop, Gerard en Yvonne 
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Vooruitkijken  
 
Het afgelopen jaar is voorbij en het nieuwe dat is pas net begonnen. Hoe 
kijkt u terug op hetgeen dat achter u ligt? Is het voorbije jaar wat u ervan 
gehoopt had en wat zijn uw verwachtingen voor het komende?  
 
Voor mijzelf was 2017 het eerste jaar dat ik volledig als priester heb 
mogen doorbrengen. Vol met allerlei bijzondere momenten die ik voor 
het eerst mocht beleven. Voor het eerst ’s avonds laat met de auto naar 
de spoedeisende hulp van het ziekenhuis om iemand die op sterven lag, 
de ziekenzalving toe te dienen. Voor het eerst met parochianen op 
bedevaart. Voor het eerst kinderen de Eerste Heilige Communie mogen 
geven. Voor het eerst iemands eerste biechtvader zijn, voor het eerst als 
priester Pasen vieren en voor het eerst nieuwe priesterbroeders de 
handen opleggen en doorgeven wat ikzelf ontvangen heb.  
 
De heilige Augustinus schreef in een preek omstreeks het jaar 430 van 
onze jaartelling, dat de tijden zijn zoals wij zijn, want wij zijn de tijden. Hij 
schreef dit in reactie op mensen die erover klaagden, dat de mensen en 
tijden waarin zij op dat moment leefden slecht zouden zijn. Maar 
Augustinus daagde hen toen en tevens ons nu uit, om met Gods hulp, 
zelf onze tijden en leefsituaties vorm te geven.  
 
Mijn grootmoeder zei altijd: “Wie wat wil, die moet wat.” Daarmee 
bedoelde ze niet gek veel anders dan wat Augustinus voor ogen stond. 
Als wij willen dat dit komende jaar beter wordt dan het voorgaande of dat 
het in ieder geval anders wordt, dan zijn we daar zelf bij om er wat van te 
maken.  
 
Voor mij persoonlijk was 2016, vanwege mijn wijdingen een jaar om nooit 
te vergeten en 2017 evenmin vanwege alle mensen met wie ik als 
priester heb mogen mee wandelen op hun levensweg. Wat 2018 brengt 
dat weet ik niet, maar zolang we het met vertrouwen uit Gods handen 
aannemen, kan het alleen maar vervuld zijn van Zijn licht en 
barmhartigheid, en dus goed, zoals God goed is. 
 
Een gezegend 2018 en Gods rijkste zegen wens ik u allen van harte toe. 
Johan Rutgers, priester 
Parochievicaris Emmanuelparochie 
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Zaterdag 23 december  
Bijzonderheden : geen viering 

 
Lemelerveld : 19.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  19.00 uur, woord-communieviering 
 

 
Zondag 24 december   Kerstmis Gezinsviering 
Aanvang : 19.00 uur, woord-communieviering 
Voorganger : pastoraal werker M. k. Overmeen 
Zang : gelegenheids kinderkoor 
Bijzonderheden : gezinsviering 
Acolieten : J. Koerhuis 
Lektor : W. Boerdijk 
 
 
  Kerstmis Nachtviering 
Aanvang : 22.00 uur, woord- communieviering 
Zang : Herenkoor + Quodlibet 
Bijzonderheden : woord-communieviering door de werkgroep 
Collectanten : J. Hendriks - M. Hendriks 
Gastheer : G. Nimeijer 
 
Lemelerveld :  17.00 uur, gezinsviering woord-communieviering 
  21.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
  19.00 uur, Eucharistieviering   
  22.00 uur, woord-communieviering 
Dalfsen :  19.00 uur, woord-communieviering 
  22.00 uur, Eucharistieviering   

 
Maandag 25 december 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : pastoor H. Hermens 
Zang : Dames- + Herenkoor 

AGENDA  23 december t/m 21 januari 2018 



 Parochienieuws nr. 13                                                           23-12 t/m 21-1-2018 6 

Acolieten : Koen Kortstee - Rick Kortstee 
Collectanten : F. Klein Koerkamo - M. Vlierman 
Lektor : R. Hermsen 
Gastheer : J. Klein Koerkamp 
 
Lemelerveld :   9.00 uur, Eucharistieviering   
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    9.00 uur, woord-communieviering 

 
Dinsdag 26 december 
Bijzonderheden : * geen viering 

 Vanaf 17. 00 uur Levende 
kerstwandeltocht 

   Voor meer informatie: www.acvilsteren.nl 
 
 10.00 uur, gezamelijke eucharistieviering in Heino  
 
Zaterdag 30 december  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, Eucharistieviering   
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  19.00 uur, Eucharistieviering   
 

Zondag 31 december  H. familie, Jezus, Maria, Jozef 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering 
Voorganger : parochievicaris J. Rutgers 
Zang : Dameskoor 
Acolieten : D. Veltmaat - J. Koerhuis 
Collectanten : A. Hulsman - G. Huijsmans 
Lektor : T. Hendriks 
Gastvrouw : T. Hendriks 
 
Lemelerveld :   9.30 uur, woord-communieviering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    geen viering 

 
 
 
 

http://www.acvilsteren.nl/


 Parochienieuws nr. 13                                                           23-12 t/m 21-1-2018 7 

Maandag 1 januari  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   

 
Zaterdag 6 januari   
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : geen viering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  geen viering 

 

Zondag 7 januari  Openbaring des Heren 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : pastoor H. Hermens 
Zang : herenkoor 
Bijzonderheden : * Tijdens de viering worden de doopschelpen  
  uitgereikt aan de dopelingen  
  * Na de viering nieuwjaarsreceptie 
Acolieten : M. Hulsman - Laura Bloo 
Collectanten : G. Baarslag - G. Nimeijer 
Lektor : J. Horstman 
 
Lemelerveld :   9.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :  10.00 uur, Eucharistieviering   

 
 
 
 
Zaterdag 13 januari 
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, Eucharistieviering   
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  geen viering 
 

Zondag 14 januari   Tweede zondag door het jaar 
Aanvang : 11.00 uur, woord-communieviering 
Voorganger : pastoraal werker J. Butti 

TIJD DOOR HET JAAR 
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Zang : Dameskoor 
Acolieten : J. Koerhuis 
Collectanten : A. Hendriks - J.v.d. Kolk 
Lektor : G. Kempers 
Gastheer : L. Kortstee 
 
Lemelerveld :  geen viering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    9.00 uur, woord-communieviering 

 
 
Zaterdag 20 januari  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, carnavalsviering  
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  geen viering 
 

Zondag 21 januari  derde zondag door het jaar 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : parochievicaris J. Rutger 
Zang : Dames- en herenkoor 
Acolieten : Koen Kortstee - Rick Kortstee 
Collectanten : F. Klein Koerkamp - M. Vlierman 
Lektor : W. Boerdijk 
Gastheer : Th. Lugtenberg 
 
Lemelerveld : 10.00 uur, viering in de Brugkerk 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    9.00 uur, Eucharistieviering   

 
 
 

 
 
  
Maandag 25 december Kerstmis 

 Gradie Noordman-Meulman; Henk van der Vegt; 
 Overl. ouders Johan en Diena Krisman-Mestebeld ; 
 Overl. ouders Gerard en Mina Koggel-Legebeke en René;  

GEBEDINTENTIES 



 Parochienieuws nr. 13                                                           23-12 t/m 21-1-2018 9 

Overl. ouders Herman en Grada Rietman-Nimeijer; Dieke Klumper; 
Gradus Klumper; Annie Kampman-Ramaker;  
overl. ouders Melenhorst-Klaasboer; 

 overl. ouders Johan en Anna Bloo-Legebeke; 
 overl. ouders Marinus en Minie Kampman en Marc; 
 Overl. ouders Anton en Marie Bloo-Noordman; 
 Bernard Niens; Marinus en Toos Heerink-Marsman;  
 mevr. Riek Rietman; Maud Evelyn Korthals Altes; 
 overl. ouders Kampman-Hendriks; 
 overl. ouders Anton en Annie Niens-Kamphuis; Harm Ebbinge;  
 Rieky en Johan Hilgenkamp-Rodijk;  
 Gerard en Maria Besten-Rodijk; 
 overl. ouders Meulman-Herbrink; Marinus Koggel; 
 Gerard Kraayvanger; overl. fam. Mars-Mollink; Jo Logtenberg;  
 overl. fam. Hendriks-v. Dijk; Gerard en Annie Mars-Mollink;  
 Overl. ouders Gerard en Zus Kampman-Hulsman; 
 Joke Niens-Noordman; overl. ouders Hendriks-v.Vilsteren; 
 overl. ouders Bernard en Mina Koggel-Hulsman; 
 Riek Krisman-Bakker; Johan Kamphuis; Wim Kamphuis;   
 overl. ouders Willem en Mina Kamphuis-Jutten;  
 Sjoukje Kamphuis-de Vries; Minie Kamphuis-Meijerink; 
  Theo Hulsman; Overl. ouders Giesen-Haarman; 

Bernard Niens; Overl. ouders Riek en Bernard Masman-Kampman; 
Gerard Kalter;  Bertha Legebeke;  

 overl. ouders Dieks en Alie Koerhuis-Kuntkes; Wim Otte; 
 overl. fam. Otte-Geerdink; 
 overl. fam. Hendriks- Koggel; overl. fam. Hendriks- v. Vilsteren; 
 Hein Langenkamp; Hein Hulsman; Mien Schuurman-Zijsveld; 
 Overl. fam. Karspers-Giesen; overl. fam. Mollink-Rüwen; 
 Bernard Besten; overl. fam. Besten-Nijkamp;  
 overl. fam. Huijsmans en Hendriks; 
 Gerard Hendriks en overl. familie; overl. ouders Giesen-Haarman; 
 Bart Hermsen; Gerard Veltmaat; 
 
Zondag 31 december 
 Marinus Koggel; overl. ouders Bernard en Mina Koggel-Hulsman;  
 Bernard Niens; Maud Evelyn Korthals Altes; Hein Langenkamp 
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Zondag  7  januari 2018 
 Dieke Klumper; Gradus Klumper; Maud Evelyn Korthals Altes;  
 Gradie Noordman-Meulman; Hein Langenkamp;  
 Overl. ouders Johan en Diena Krisman-Mestebeld ; 
 Overl. ouders Anton en Annie Niens-Kamphuis; Harm Ebbinge; 
 
Zondag  14 januari 2018 
 Gerard en Dora Meijrink-Karspers;  
 Rieky en Johan Hilgenkamp-Rodijk ; Maud Evelyn Korthals Altes;  
 Hein Langenkamp; 
 
Zondag 21 januari 2018 
 overl. ouders Bernard en Mina Koggel-Hulsman; 
 Riek Krisman-Bakker; Maud Evelyn Korthals Altes;   
 Hein Langenkamp;  
 overl. ouders Willem en Mina Kamphuis-Jutten;  
 Gradie Noordman-Meulman; Willem, Anna en Willie Baarslag; 
 
 
 
 

 
 
Ziekenbezoek thuis of in het ziekenhuis 
Indien men bij ziekte bezoek op prijs stelt, thuis of in het 
ziekenhuis, wilt u dit dan doorgeven aan het 
parochiesecretariaat? Ook bij ziekenhuisopname en ontslag. 
 

 
 
ATTENTIE       ATTENTIE 
I.v.m. de komende feestdagen is het parochiesecretariaat gesloten in 
weeknr. 52, en weeknr. 1 (21 december t/m 7 januari)  
Vanaf dinsdag 9 januari is het secretariaat weer geopend. 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN SECRETARIAAT   
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    Parochienieuws 
   Verschijnt eens in de 4 weken. Kopie en intenties s.v.p.                     
   deponeren in de brievenbus bij het Parochiehuis,    
   of per E-mail naar parochie.vilsteren@hetnet.nl en wel  
   vóór  maandag 12.00 uur. 
   Contact persoon: Ineke Rietman tel. 45 85 84 

 
 

 
 
 
 
Opbrengst collecte  
Collecte maand oktober + uitvaart € 480,73 
Missiedag €  103,30
  
Kaarsenstandaard en offerblokken € 181,50 
 
Collecte maand november + uitvaart € 430,23 
Kaarsenstandaard en offerblokken € 36,25 
Allerzielen € 261,73 
Graflichten € 124,00 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage  
 
 
 

        H. Willibrordus 
               Vilsteren 
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Parochieblad nr. 1 (20 jan. t/m 18 febr.)        inleverdatum 15 jan. 
Parochieblad nr. 2 (17 febr. t/m 18 mrt.)        inleverdatum 12 febr. 
Parochieblad nr. 3 (17 mrt. t/m 15 april)  inleverdatum 12 mrt. 
 
Kopie en intenties inleveren maandag vóór 12.00 uur in de 
brievenbus bij het parochiehuis of per e-mail 
parochie.vilsteren@hetnet.nl. 
 

mailto:parochie.vilsteren@hetnet.nl
mailto:parochie.vilsteren@hetnet.nl
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Herinnering aan Maud Evelyn Korthals-Altes. 
 
Op donderdag 19 oktober kwam er een einde  aan het 
lange leven van Maud Evelyn Krudop Korthals-Altes. Ze 
heeft een groot deel van haar leven, bijna 50 jaar, in 
Hessum gewoond omringd door de prachtige natuur waar 
ze enorm van kon genieten. Ze was getrouwd met 
Rudolph Krudop. Maud hield van tekenen en schilderen. 
Velen konden en mochten genieten van haar mooie 
portretten. Ze mocht ook graag reizen. Vele landen, 
steden en mooie streken heeft ze bezocht. Haar leven is 
mooi gekleurd toen Mary in 1974 vanuit India in hun leven 
kwam en liefdevol werd opgenomen in hun gezin. Later 
kwamen daar nog 2 prachtige kleinkinderen bij.  
Ze heeft  van het leven genoten. Al zal ook zij ongetwijfeld 
momenten van duister hebben gekend. Momenten dat je 
even niet meer ziet. De laatste jaren kreeg ze steeds meer 
last van de ongemakken van het ouder worden. 
Een geest die het langzaam maar zeker af liet weten en 
een lichaam die haar in de steek liet. Zij en haar familie 
waren dan ook heel blij met de fantastische verzorging en 
aandacht in verzorgingshuis “Rosengaerde” in Dalfsen. 
Heel discreet  en zonder iemand te storen is ze hier rustig 
weggegleden in een eeuwige slaap. 
Na een uitvaartviering in onze kerk hebben we haar te 
ruste gelegd bij haar man Rudolph op begraafplaats de 
Laarmanshoek . 

 
Dat allen die haar nu missen, mooie herinneringen aan 
haar leven bewaren. 
Maud rust in vrede. 
 

IN MEMORIAM 
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Een dankbare herinnering aan Hein Langenkamp                                     
Op 16 nov. j.l. is Hein Langenkamp overleden in de 
leeftijd van 80 jaar.    
Hein werd geboren aan de Dalmsholterweg te Dalfsen op 
17 september 1937 .  
Hij was de vierde in de rij, uit een gezin van 9 kinderen. 
Na de lagere school in Lemelerveld ging Hein naar de 
ambachtschool in Raalte.  
Daar leerde hij de voor metselaar en timmerman, dat vak 
heeft hij jaren uitgevoerd,  
bij bouwbedrijf Henning en Salbam in Vilsteren. Toen de 
40 dienstjaren vol waren ging Hein met pensioen.                                                                                                                   
Tijdens dansavonden leerde Hein, zijn vrouw Gerda 
Bosch kennen en samen kregen ze vier kinderen. Hein 
was een echte Vilsternaar genoot in het dorp. Hij hiep 
met het bouwen van de carnavalswagen en bouwde vele 
jaren het decor voor de plaatselijke toneelvereniging.  
Jaren maakte Hein de kleedkamers van de 
voetbalverenging schoon. Vooral dat vrijwilligerswerk 
werd Hein geridderd. Hein was altijd bezig in de tuin of 
puzzelen knutselen in zijn schuur of samen met Gerda 
fietsen in de omgeving.     De laatste jaren  moest Hein 
veel inleveren, er werd kanker bij hem geconstateerd, en 
daardoor kreeg hij een zware periode.  Wij hebben hem 
gekend als een man die de tijd meeging ,oprecht, 
meelevend, gezellig en dankbaar was. We zijn dankbaar 
dat we hem zo lang in onze geloofsgemeenschap 
mochten hebben.     
Dat Hein moge rusten in vrede. 
 



 Parochienieuws nr. 13                                                           23-12 t/m 21-1-2018 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een dankbare herinnering aan Gerard Bloo. 
Gerard is opgegroeid samen met 4 broers op de 
boerderij achter de kerk. Zijn ouders zagen hem 
graag boer worden maar daar voelde hij niks voor. Hij 
voelde veel meer voor muziek. Zonder de opleiding te 
volgen op het conservatorium ontwikkelde hij zich als 
uitstekende organist en dirigent en speelde in 
verschillende kerken in en om Vilsteren. Muziek was 
zijn passie. Hij heeft het jongenskoor, het herenkoor, 
jongerenkoor opgericht. Als het jongerenkoor moest 
zingen kwamen er zoveel mensen van heinde en ver 
naar de kerk in Vilsteren dat de kerk haast te klein 
was, prachtig. Heel veel van die muziek is nog op lp’s 
vastgelegd. 40 jaar geleden heeft hij het dameskoor 
opgericht. Na dat hij 10 jaar geleden is gestopt is hij 
erelid geworden van zowel het dames als ook het 
herenkoor wat hij erg waardeerde. Daar voelde hij 
zich erg bij betrokken, was hij bij het jaarlijkse 
Ceciliafeest en de korenuitjes, dan kon hij weer 
bijpraten met de koorleden. Als eerbetoon aan Gerard 
Bloo zingen 1ste kerstdag maandag 25 december in de 
viering van die morgen om 11 uur het dames en 
herenkoor de Willibrordusmis die door Gerard zelf 
geschreven is bij gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan van de Willibrorduskerk in Vilsteren. Gerard 
Bloo is geboren op 3 november 1924 en overleden 9 
december 2017.  Donderdagmorgen 14 December 
hebben wij na een uitvaartviering hem uitgeleide 
gedaan en begraven op ons kerkhof in Vilsteren.  
Dat hij nu mag rusten in vrede. 
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Een dankbare herinnering aan Herman Hendriks 
Herman Hendriks is op 14 april 1938 in Lemelerveld geboren 
en al snel naar de Siegersteeg in Vilsteren verhuisd. Hij was 
de oudste van 12 kinderen. Kenmerkend was de sterke band 
met zijn broers en zussen, een ketting met sterke schakels 
waar nu met het verlies van Herman als oudste, een schakel 
van weggevallen is. Na gewerkt te hebben samen met zijn 
vader op het landgoed, op de boerderij, bij de Gasunie, kwam 
hij als hoofd-boormeester bij Haitjema in Dedemsvaart te 
werken. Veel in de kost, want er moest brood op de plank 
komen voor de 6 kinderen. En dat lukte ook mede door samen 
met de kinderen kleinschalig vee te fokken en groente aan de 
Centra in Ommen te leveren. Thuis was er een sterke lieve 
vrouw die de boel in het gareel hield. Met zijn 57ste is Herman 
met de vut gegaan. Dit was een ommekeer, hij ging meer 
genieten en kreeg tijd voor een sociaal leven. Al snel kwam er 
een caravan en meerdere campings werden met zijn tweeën 
of samen met de familie bezocht. Hij ging klusjes doe zoals 
waterbronnen slaan en buxus, heesters en kerstbomen 
kweken. Veel heeft hij bij zijn zoon op de kwekerij in 
Collendoorn geholpen. Hij heeft zelfs deze herfst nog 
voetstappen gezet op de laatste perceelsuitbreiding. Hij was 
een zorgzame man, ging met de tijd mee, een laptop, mobiele 
telefoon en kon zelfs appen. Hij zat op koersbal, kaarten 
puzzelen, de soos en de tuingroep van de kerk, daar was hij 
druk mee. Ook was hij een trouwe kerkganger en meer dan 40 
jaar collectant. Daarom hebben 4 van zijn kleinkinderen de 
collecte verzorgd tijdens de avondwake, een mooi eerbetoon. 
Totaal onverwachts is Herman Hendriks maandag 11 
december 2017 plotseling overleden en 18 december hebben 
wij hem na een plechtige uitvaartviering op ons 
parochiekerkhof begraven. 
Dat hij nu mag rusten in vrede.  
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Kerstvieringen. 
Bij deze willen wij u met de kerstdagen van harte welkom 

heten in onze kerk. 
 
Op 24 december zal er  om 19.00 uur een gezinsviering zijn met als 
voorganger: Pastoraal  werker Marga Klein-Overmeen.  
Een gelegenheidskinderkoortje zal deze viering muzikaal opluisteren. Er 
zal ook volop gelegenheid zijn om samen kerstliederen te zingen. We 
hopen op een grote opkomst van ouders, kinderen, opa’s en oma’s een 
vele andere belangstellenden. 
 
Ook op 24 december, kerstavond zal er een kerstnachtviering gehouden 
worden om 22.00 uur. Hierin zullen het herenkoor samen met quod-libet 
te horen zijn. De werkgroep zal deze viering verzorgen. Het thema: 
Levend Licht zullen we op verschillende manieren tot uiting laten komen. 
Maar we hopen vooral voor elkaar licht en warmte te zijn. 
 
Op eerste Kerstdag bent u welkom om 11.00 uur voor de H. 
Eucharistieviering. 
Met voorganger Pastoor Hermens en zang van het dames- en herenkoor 
zullen we de geboorte van het kerstkind vieren. 
 
Op tweede kerstdag zullen we samen de bossen van Vilsteren intrekken 
op zoek naar het kerstkind.  
Ook dan kunt u genieten van onze mooi versierde kerk. 
 
U bent meer dan welkom in Vilsteren tijdens de Kerstdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN WERKGROEPEN KERK 
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Onderscheiding koorleden H. Willibrorduskerk te Vilsteren. 
22 november jl. was de verjaardag van St. 
Cecilia, patroonheilige van de kerkmuziek.  
Ter gelegenheid hiervan hebben Dinie 
Logtenberg-Meijerink, Tonny Mars-Mollink en 
Betsie Bauwer-Habers tijdens de 
Eucharistieviering op zondagochtend 26 
november jl.  een onderscheiding van de 
Nederlandse St. Gregorius Vereniging 
opgespeld gekregen.  
 
Dinie Logtenberg-Meijerink en Tonny Mars-Mollink ontvingen een 
ereteken in goud met een oorkonde voor 40 jaar inzet voor het 
dameskoor en Betsie Bauwer-Habers ontving een ereteken in zilver met 
oorkonde voor 25 jaar  
inzet voor het dameskoor van de Willibrorduskerk te Vilsteren. 
  
De zang tijdens deze viering werd verzorgd door het Dames- en 
herenkoor o.l.v. Miranda Temmink. Aan het einde van de viering werden 
de jubilarissen toegesproken door pastoor Hermens en Leo Kortstee, 
voorzitter van de locatieraad. Zij bedankten de jubilarissen voor hun inzet 
al die jaren als koorzanger. Van harte gefeliciteerd Dinie, Tonny en 
Betsie! 
 
 
 
40-jarig jubileum dameskoor 
Ook werd er aandacht besteed aan het 
40-jarig jubileum van het dameskoor. Alle 
dames en dirigent, Miranda Temmink, 
kregen een attentie overhandigd met 
daarop een bedankje voor hun jarenlange 
inzet voor genoemd koor.  
 
Dames allemaal van harte gefeliciteerd 
en natuurlijk ook Miranda als dirigent van het dameskoor!! 

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 
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Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 7 januari 2018 houden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
in het parochiehuis. 
 
Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om samen met ons terug te kijken 
wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden in en rondom onze 
parochiekerk. 
 
Aansluitend aan de viering van 11.00 uur gaan we 
samen koffiedrinken in het parochiehuis en proosten we 
met elkaar op het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 
 
We hopen jullie daar te ontmoeten.  
 
Actie kerkbalans 2018 
De jaarlijkse actie kerkbalans wordt gehouden van 21 januari  tot en met 
4 februari 2018. In de week van 21 januari komen de bezorgers weer de 
enveloppe inzake de kerkbalans bij u/jullie brengen. In de week 
daaropvolgend komen deze mensen aan de deur om uw/jullie ingevulde 
toezegging op te halen. 
 
Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen?  
Alleen met uw financiële bijdrage kan onze geloofs-gemeenschap 
voortbestaan.  
Wij danken u/jullie voorbaat voor uw/jullie financiële bijdrage. 
 

Kerstwens 
2017 is bijna verlopen, 2018 staat reeds voor de deur 

een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe 
kleur 

Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar 
aandacht voor de naaste, het wordt een prachtig jaar! 

Wij wensen u/jullie allemaal hele fijne feestdagen en alle goed 
en gezondheid voor 2018! 

 
Namens de locatieraad, 
Yvonne Herbrink- Markink 
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Diaken Ton Ruiter (1946-2017) 
Op donderdag 16 november jl. kwam het verschrikkelijke bericht dat 
onze diaken Ton Ruiter die nacht plotseling was overleden. We missen in 
Ton een collega die midden onder de mensen stond en vooral aandacht 
had voor de ouderen, zieken en eenzamen. Op woensdag 22 november 
hebben we in de kerk van het Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld op 
plechtige wijze afscheid van hem genomen. Op het kerkhof aldaar 
hebben wij hem te ruste gelegd. 
 
Ton werd geboren op 17 mei 1946 te Mariënheem en groeide op binnen 
een groot gezin. Na de Mulo ging hij aan het werk. Hij leerde Dinie 
kennen en tijdens het koninginnenbal sloegen de vonken over. Op 14 
augustus 1969 trouwden ze en het huwelijk werd gezegend met twee 
zonen. Binnen zijn gezin, maar ook als diaken kwam heel duidelijk naar 
voren dat Ton in zijn aandacht en zorg liet zien: jij bent belangrijk voor 
mij. Zo gaf hij het gevoel door, we staan er samen voor. Zo was een van 
zijn gevleugelde uitspraken: ’Zullen we het samen doen’. In dit samen 
zijn, was er ruimte voor een ieder, in zijn eigen ongedwongen rol en wat 
ontbrak kon in het samen zijn worden aangevuld. 
 
Ton, hij was een diep gelovig man. Dit geloof heeft hij met de paplepel 
meegekregen en hij heeft dit geloof verder ontwikkeld. De kerk was zeer 
belangrijk voor hem. Zijn keuze om zich tot diaken te laten wijden, was 
daarom niet zozeer een late roeping, als wel een gevolg van hoe hij in 
het leven van alledag stond en daar zijn geloof in meebracht. Ik heb Ton 
ook mogen leren kennen als een dienend mens die van zijn geloof werk 
maakte in vooral de aandacht en de zorg voor ouderen en zieken. Het 
was hem nooit te veel om mensen te bezoeken, dat deed hij met grote 
zorg en aandacht. Zijn geloof was praktisch ingesteld. Daarom ook kozen 
we voor de uitvaartviering het evangelie uit Matteüs 25: “Want ik had 
honger en gij hebt mij eten geven, ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht.’’  Hoezeer zijn geloof 
zijn praktische uitwerking kende in de zorg en aandacht voor de 
kwetsbare mens, was deze uitwerking wel verbonden met een ontwikkeld 

NIEUWS VAN DE EMMANUELPAROCHIE 
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gebedsleven en het regelmatig meevieren van de eucharistie. 
 
Veel valt over Ton te zeggen, maar zijn zorg en aandacht zijn samen te 
vatten in een paar woorden: Ik ben er voor jou. Wanneer mensen over je 
kunnen zeggen: Jij bent er voor mij, maak je op die momenten Gods 
naam waar aan elkaar. Gods naam is dan ook ‘Jahwe’, dat is vertaald: ‘Ik 
zal er voor je zijn’. 
Natuurlijk deed hij dit ook met zijn beperkingen en tekortkomingen. Ook 
hij kende zijn nukkigheden en eigenwijsheid. 
 
Het geloof van Ton heeft vrucht mogen dragen en voor hem worden die 
woorden van Jezus waar: ‘Wat je voor een der geringsten van mijn 
broeders en zusters hebt gedaan, dat heb je ook voor Mij gedaan’. En in 
dit vertrouwen mogen we weten dat God nu zijn naam waar maakt aan 
Ton. De naam van ‘Ik zal er voor je zijn’. 
 
Wij wensen Dinie, de kinderen en kleinkinderen van Ton en al zijn 
dierbaren heel veel sterkte toe met dit grote gemis. 
 
Pastoor Hermens, mede namens het pastoraal team 
 
Veel Dank!!! 
Op 21 november was het 12,5 jaar geleden dat ik door kardinaal Simonis 
tot priester werd gewijd. Op zondag 19 november jl. hebben we dit in 
Ommen in een feestelijke viering gevierd. Ik was blij verrast met zoveel 
blijken van hartelijkheid en warmte. Ik wil u allen daar hartelijk voor 
danken en ook hen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ik denk 
aan de viering in de kerk, de mooie versieringen, de gezellige 
ontmoetingen na de viering in de kerk en in het parochiezaaltje. Zo werd 
het voor mij een onvergetelijke dag. Hartelijk dank daarvoor!!! In het 
bijzonder wil ik danken de mensen uit de locatie Ommen die mede deze 
dag zo goed en mooi hebben georganiseerd. 
 
‘Priester zijn, nee, dat is niet altijd makkelijk’, zei ik tijdens de overweging 
in de feestelijke jubileumviering. Maar gedurende mijn 12,5 jarig 
priesterschap heb ik gelukkig vele mooie en goede momenten gekend en 
daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb dit jubileum mogen ervaren als 
een heel mooi en kostbaar moment en ook als een mooi en kostbaar 
geschenk. Ook tijdens deze viering heb ik me gerealiseerd dat in het 



 Parochienieuws nr. 13                                                           23-12 t/m 21-1-2018 21 

priesterschap, door de ontmoetingen die je met zo vele mensen mag 
hebben, het hele leven je passeert, van de wieg tot het graf en alles er 
tussen in, soms zelfs op één dag. Vreugde en verdriet, het ligt ontzettend 
dicht bij elkaar. Ook in deze jubileumviering werd dit voelbaar, toen we 
vlak voor de viering stil stonden bij het overlijden van onze collega, 
diaken Ton Ruiter.  
 
Dankbaar ben ik voor al die mensen die gelukkig ook laten zien dat er 
aan mij wordt gedacht, die met me meeleven en 
zo af en toe dit ook laten merken: op die 
momenten besef je dat God ook niet ver weg is. 
Dat ook Hij zo nu en dan toch even de zon in mijn 
leven laat opgaan. 
 
Hartelijke groet,  
Pastoor Hans Hermens 
 
Een Kerstgroet 
De apostel Johannes schrijft in de proloog van zijn evangelie dat het 
Woord is vlees geworden. God die als mens wordt geboren, om u en mij 
bij de hand te pakken en weg te leiden uit een wereld die donker is en kil. 
Om samen met Hem een leven mogelijk te maken dat betekenis heeft en 
vol is van licht, liefde en saamhorigheid.  
 
Want God wil niet een God ver weg, maar een God dichtbij zijn. Daarom 
noemde de profeet Jesaja hem zo lang geleden al reeds de ‘Emmanuel’, 
de ‘God-met-ons’. Het is tevens de naam die wij als parochie mogen 
dragen, als getuigenis naar onszelf en de wereld om ons heen, dat God 
bij Zijn mensen, zijn volk, wil zijn.  
 
Daarom komt Hij in deze wereld waarin wij leven, om de donkere nacht 
te veranderen in een eeuwigdurende dag van licht. Want Hij is de zon die 
opkomt in het hart van ieder van ons en hierin nimmer ondergaat.  
 

Het pastoraal team van de Emmanuelparochie wenst u allen 
een Zalig Kerstmis  

en een gezegend 2018 
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Nieuwsbrief Emmanuelparochie 
Al bijna vier jaar verschijnt er 11x per jaar de digitale nieuwsbrief van 
onze  
parochie met berichten, aankondigingen en interessante weetjes uit onze 
elf geloofsgemeenschappen, pastoraal team en parochiebestuur.  
 
Wilt u ook op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt in onze 
parochie, dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via 
brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
 
 
 
 
 

 
 
Oud papier 
De container waarin oud papier kan worden verzameld 
staat vanaf maandag 15 januari t/m donderdag 18 januari 
weer achter de fietsenstalling van de basisschool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERICHTEN UIT VILSTEREN 

Beste mensen, 
 
Langs deze weg wil ik iedereen, die op mijn 
verjaardag is geweest, heel hartelijk bedanken voor 
de aanwezigheid en de prachtige cadeaus en 
bijdragen, die ik heb gekregen. 
Ik heb echt genoten van  alles en een heerlijke 
verjaardag gehad! 
Nogmaals veel dank voor jullie bijdrage daaraan. 

 
Hartelijke groeten, 
Mevrouw E. von Martels 
 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
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Ouderenvereniging 
Het jaar is aan zijn aftocht toe en 2018 staat voor ons. De feestdagen 
zullen, naar wij hopen, voor ieder goed en gezellig zijn. 
En wij komen ook weer bij elkaar en dat zal zijn op de derde woensdag 
van de maand en dit valt op 17 januari. Het jaarverslag en het financieel 
overzicht krijgt u te horen. 
En een verzoek om te denken aan de kwartaal bijdrage van 15 euro.  
Wij hopen u weer opgewekt en met plezier te zien. 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ssstt…….Stille Aanbidding 
Wat is dat? 

OVERIGE BERICHTEN 

Veur mekaar 
Eetcafe 

Donderdagavond 25 jan. a.s. 
Om 18.u in “de Nieuwe Ruif” 

Heerlijke snert van Ria Kutterik en een lekker 
toetje na. 

Kosten € 5,00 
Kinderen t/m 12 jaar € 3,00 

Opgave voor maandag 22 januari bij Margret 
06 154 65 423 

boksebeldmargret@gmail.com 
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Veel katholieken zijn niet (meer) bekend met eucharistische 
aanbidding. Bij eucharistische aanbidding wordt het heilig Brood 
(de hostie) uitgesteld in een monstrans zodat het zichtbaar is. 
Mensen worden uitgenodigd hierbij biddend aanwezig te zijn. Wij 
doen dit, omdat we geloven dat Jezus aanwezig is in het heilig 
Brood, in de Eucharistie. Het is een bevoorrechte manier van 
bidden. Net zoals je soms alleen al graag in de buurt bent van 
iemand van wie je houdt en niet per se iets hoeft te zeggen, zo is dat 
ook met Jezus tijdens de eucharistische aanbidding. 
 
In Ommen is er gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste.  
In het parochiezaaltjes naast de St. Brigittakerk.  
Elke zaterdag van 17.00 - 18.00 uur.  
 
(Indien u nog meer informatie wenst kunt u bellen naar nr. 0529-456011 
Fam. Huyskes of u stuurt een mailtje naar: sylviahuyskes@gmail.com) 
 
Voor meer informatie zie website www.willibrordusvilsteren.nl 
 
 
Bericht Pastor Thomas   India 
Beste Parochianen van de Emmanuel Parochie. 
Hartelijke groeten  vanuit India.  We zijn nu in de advent en naderen het 
hoogfeest van Kerstmis. Ik wil u dan ook graag een goede adventstijd 
toewensen en een goede voorbereiding op het Kerstfeest. 
Kerst herinnerd ons over een God die mensen zoekt. Hij is een God die 
naar ons kwam om ons te heiligen, om ons te verheffen naar een 
Goddelijk leven. Dat heeft Hij gedaan door zijn leven te geven voor 
anderen. Daardoor hebben wij toegang gekregen naar het Goddelijk 
leven. We noemen de geboorte van Jezus dan ook de geboorte van 
onze redder. 
Het is ook onze plicht om onze naaste bij te staan zoals Jezus dat deed. 
Graag wil ik u het een en ander vertellen over het Thomas Fonds, 
Evenals voorgaande jaren konden er aan het begin van het schooljaar 
weer 58 kinderen naar school gaan voorzien van schooluniform, 
schooltas, schiften en pennen. Ook krijgen een aantal kinderen die ver 
van school wonen vervoer naar school en eten op school .  
Dit jaar is er ook een nieuw project gestart . Kinderen die moeite hebben 
met de studie,  krijgen extra les buiten de gewone schooltijd. Deze 

mailto:sylviahuyskes@gmail.com
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kinderen worden door de leerkrachten geselecteerd .  Na de gewone 
schooltijd krijgen deze kinderen  eerst eten waarna ze de extra les 
krijgen.  Hierdoor hopen we dat deze kinderen ook door kunnen 
studeren. 
Dit jaar moesten we (helaas) ook een andere schoolbus aanschaffen, dat  
met hulp van het Thomas Fonds gelukt is zodat de kinderen toch 
normaal naar school kunnen gaan. 
Namens het Pastor Thomas Fonds  wil ik u allen danken voor het geld 
wat u geschonken hebt  d.m.v. donaties voor het Fonds. Ook heb ik 
begrepen dat velen mee doen aan de acties die georganiseerd worden 
o.a. bij het Sproeifeest in Hoonhorst, de Kerstbomen, erwtensoep en 
worsten actie . Hartelijk dank hiervoor ! 
Vele kinderen en hun ouders zijn blij en dankbaar voor de hulp die zij 
gekregen hebben vooral vanuit de Emmanuel parochie. Deze kinderen 
gaan daardoor naar de wereld van het licht en alfabet. 
Nogmaals wil ik u danken namens de kinderen  voor de gaven en 
hartelijkheid die jullie allen geschonken hebben en dank 
ik alle leden van de Stichting  voor hun inzet met hart en 
ziel voor deze projecten. 
Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest  en een 
Nieuwjaar  met veel geluk, gezondheid en vrede toe.  
Pastor Thomas . 
 
Week van de eenheid van de Christenen 2018. 
Van 21 t/m 28 januari wordt landelijk de week van de eenheid van de 
Christenen gehouden. In Ommen is dit uitgegroeid tot een gebeurtenis 
die ieder jaar weer veel mensen trekt. 
Deze week is bij uitstek geschikt om mede gelovigen uit andere kerken te 
ontmoeten, samen te vieren en samen te bidden. 
Het rooster van diensten en vieringen is voor dit jaar als volgt: 
 
Maandag 22 Januari  - in de Gereformeerde Kerk in de Kern aan de 
Bouwstraat 
Dinsdag 23 januari     - Evangelische gemeente in de Oase,                           

Chevallerauxstraat. 
Woensdag 24  januari - Rooms Katholieke Kerk St. Brigitta,  N. 

Bogelstr.1 
Donderdag 25 januari     - Gereformeerd vrijgemaakte Kerk Het Baken, 

Trompstraat 2 
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Vrijdag 26 januari            - Hervormde Kerk, kerkplein 
Zaterdag 27 januari  - Vechtdal gemeente in ‘de Dante’ aan de 

Balkerweg. 
 
De avonden beginnen om 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid om 
na te praten en om met elkaar een kopje koffie te drinken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij wensen u: 

Groetjes, Willie en Ineke 
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