René Huyskes uit Ommen en Trudy Spoor van de Zwolse Thomas a Kempis
parochie gaan bij de lokale Zwolse zender een nieuw Katholieke spiritueel radioprogramma verzorgen. Het programma heet; ‘Venite et Audite’ (Kom en Luister).
Vast terugkerende onderdelen zijn:
Opmerkelijke personen en gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis.
Uitleg over de Katholieke leer, sacramenten en specifieke gebruiken.
Wat is katholieke spiritualiteit en hoe geef je dit een plek in je eigen leven?
Nieuws uit de Katholieke Wereldkerk.
De programmamakers laten zich inspireren door het begrip; Eenheid van leven. Het
zoeken naar wegen om een gelukkig mens te kunnen zijn in een levende relatie
met God in de eigen leefomgeving.
Het programma Venite et Audite wordt uitgezonden op zondagavond van
18.00 – tot 19.00 uur. Het is live via internet te beluisteren op
http://www.rtvzwollefm.nl/
Heilige Cyriacus te Dalfsen

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Sint Brigitta te Ommen
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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Deze 16 kinderen, uit de geloofsgemeenschap Dalfsen, hebben hun Eerste Communie gedaan: Florine Blaauwgeers – Luuk Diepman – Thom Diepman – Bartosz Dobrychlop – Vanessa Dutkowska - Ilze Eilert – Lisanne Eilert – Jens Hidding – Jelle
Hilgenkamp – Lisanne Hollak – Elin Klomp – Sanne Niens – Evy Noordman - Juliët
Noordman – Gijs van der Vegt en Mika Wesselink.
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Na een lange tijd van voorbereiden, 11 projectlessen, die gegeven werden door juf Marian Velderman, parochievicaris Rutgers en pastoraal medewerker Marga klein Overmeen op de basisschool
de Polhaar.
Op 21 maart jl. hebben zij auto’s gewassen, pannenkoeken gebakken en ranja verkocht op het
schoolplein. Het geld wat hiermee is verdiend (€ 425,00) is via een cheque uitgereikt tijdens de
feestelijke viering en is bestemd voor het Wijksteunpunt het Noaberhuis in Dalfsen.
Na de viering was er een deurcollecte voor dezelfde bestemming en die heeft opgebracht € 184,00.
Totaal hebben zij bij elkaar gebracht een bedrag van € 609,00.
Verder was het een hele mooie viering. Zij willen iedereen die daar aan mee geholpen heeft: parochievicaris Rutgers, pastoraal werker Marga klein Overmeen, juf Marian, de voorbereidingswerkgroep en het Kinderkoor hartelijk danken.

Heilige Cyriacus te Hoonhorst

Jubileum Pro Musica
Zondag 8 april 2018 vierde het gemengd koor Pro-Musica haar vijftig jarig jubileum met een
feestelijke jubileumviering met als voorganger pastoor Hermens. Tijdens de viering zijn ook twee
onderscheidingen met oorkondes uitgereikt aan de heren Gerard Diepman en Herman Lankhorst voor hun vijftigjarig lidmaatschap van het koor. Ook werden er bloemen uitgereikt aan de
dames Marie Schrijver en Miny Holterman die al eerder een onderscheiding hebben ontvangen.
Hierna was er een goed bezochte receptie in het parochiecentrum.

Dauwtrappen in Hoonhorst….. Hoe mooi kan het zijn….
Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei a.s. organiseert de Geloofsgemeenschap H.Cyriacus op
de Hoonhorst weer een traditionele dauwtrapwandeltocht. We vertrekken die ochtend om 07.00
uur bij de kerk in Hoonhorst. We maken een wandeling van ongeveer een uur.
Op locatie houden we een Woord- en Communiedienst onder leiding van Marga Klein Overmeen.
De aanvang is om 08.30 uur. Daarna is er koffie/thee met een broodje om vervolgens weer terug te
wandelen naar Hoonhorst. Mensen die niet mee wandelen zijn ook welkom om met eigen vervoer
naar de Hagenweg 2a in Hoonhorst te komen. Deelname is gratis maar een kleine vergoeding is
van harte aanbevolen.
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Emmanuel wandeltocht in Lemelerveld
Op zondag 15 april had een groep van ongeveer 60
personen zich verzameld in het parochiecentrum. Na
even een gezellig samenzijn met een kop koffie/thee
vertrok de wandelgroep aan een ongeveer 5 km lange tocht. Onder prachtige weersomstandigheden liep
de groep met de Emmanuel wandelstok door de
nieuwbouw richting zwembad Heidepark, die net was
geopend. Via het zwembad werd de route voortgezet
richting het parochiecentrum. De mensen die niet zover konden lopen, ongeveer 10 pers. gingen met de
huifkar van de fam. Hulsman mee. Om ongeveer
16.00 uur kwamen we weer terug in parochiecentrum.
De mooie wandeltocht werd daar afgesloten met een
drankje waarna een ieder weer huiswaarts ging. De volgende wandeltocht zal worden gehouden in De Belte.

De Pastoraatsgroep

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Donderdag 10 mei Hemelvaart.

Vertrek om 9.00 uur voor het Dorpshuis Lierderholthuis.
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De tocht is ongeveer 27 km lang.
Iedereen is welkom, ook met elektrische of ouderwetse trapfiets.
Onderweg is er een rustmoment waar de koffie of thee voor u klaar staat.
De route gaat door mooie en afwisselende landschappelijke gebieden zoals bossen, havezaten
en over oude kerkpaden.
Deelname GRATIS !
Annuska - Thea

Ontmoeting en inspiratie.
De protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in Heino en Lierderholthuis hebben
samen een brochure gemaakt waarin een aanbod aan pastorale activiteiten staan. Deze activiteiten zijn naast het ontmoeten ook bedoeld om elkaar vanuit verschillende geloofsgemeenschappen beter te leren kennen. Daarom kwam Peter Dullaert als voorzitter van stichting Nieuw
Sion in Diepeveen op dinsdag 7 november 2017 hierover vertellen. Door een power point presentatie kregen we inzicht in wat Nieuw Sion nu is, en wat het wordt. Ook liet Peter ons een film zien
hoe het was in het klooster toen de monniken hier nog woonden.
Een vervolg op deze avond is nu een bezoek aan Nieuw Sion op dinsdag 29 mei. Tijdens dit
bezoek krijgen we een rondleiding in het klooster en door de tuinen o.a. de Berceau. Wie mee wil,
mag zich die dinsdag melden bij het dorpshuis in Lierderholthuis om 18.30 uur
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Paastijd
De poort van Jeruzalem

De zondag voor Palmpasen wordt de poort van Jeruzalem in onze kerk geplaatst. Iedere poort die
werd herbouwd heeft een unieke en actuele boodschap voor de kerk van vandaag. Zo was er ook
de poort van Jeruzalem hierdoor kwamen de mensen in de kerk, tegenwoordig missen veel mensen de kerk. Dit komt onder andere doordat kerken vaak te druk zijn met problemen binnen
de kerkmuren in plaats van met het bereiken van mensen buiten de kerk. Ook wordt de deur vaak
niet gevonden door de mensen, om de kerk te kunnen bereiken.
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De Calvarieberg

Ook wordt in de goede week de Calvarieberg geplaatst in onze kerk, de oorspronkelijk buiten Jeruzalem gelegen heuvel waar Jezus gekruisigd werd. De heuvel werd geacht de plaats te zijn waar
Adam begraven was en stond derhalve bekend als ''de plaats van de schedel". Op katholieke
kerkhoven wordt deze heuvel vaak opgenomen in de aanleg en veelal bekroond met het kruis
Het Latijnse kruis

In de Goede week stond er dit jaar ook een groot verlicht kruis in de tuin bij onze kerk. Het
Latijnse kruis is al een heel oud symbool. Als christelijk symbool wordt het in verschillende vormen
aangetroffen. Het kruis is voor christenen het symbool van het lijden en sterven van Jezus omdat Hij aan het kruis is gestorven. Zij geloven dat dit lijden en sterven nodig was, omdat hij daarmee de straf heeft ondergaan, voor alle verkeerde dingen die we in het dagelijks leven doen. Het is
daarmee een symbool van de verzoening tussen God en de mensen. Dit kruis werd twee jaar
geleden meegedragen in The Passion in Heino.

Sint Vitus te Dedemsvaart

Opbrengst Vastenactie 2018
Tijdens de vastenactie van 2018 hebben wij geld ingezameld voor een project van het Pastor
Thomas Fonds in India.
Pastor Thomas had ons gevraagd om geld in te zamelen voor een school waarvan de toiletgebouwen niet meer van deze tijd waren.
Onlangs zijn wij met een aantal mensen op vakantie geweest naar India en hebben ook een bezoek gebracht aan het woon- en werkgebied van pastor Thomas; hier hebben wij met eigen ogen
kunnen zien hoe nodig het was om daar een nieuw toiletgebouw te bouwen (zie foto).
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De actie heeft een geweldig mooi bedrag opgebracht van € 1276.45, met deze mooie opbrengst
en met de gelden van de reeds lopende acties kunnen wij nu starten met de bouw van het
nieuwe toiletgebouw.

Alle gulle gevers bedankt !!
Namens het bestuur van het Pastor Thomas Fonds willen wij alle gulle gevers hartelijk bedanken
voor de ondersteuning van dit mooie project.
Wilt u ons blijven volgen, ook voor de a.s. bouw van het nieuwe toiletgebouw, kijk dan op onze
site www.pastorthomasfonds.nl
Nogmaals hartelijk dank.
Het bestuur.

Diaconie

Vooraankondiging pelgrimsreis
De Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ organiseert wederom een pelgrimsreis.
Deze zal plaatsvinden in het najaar van 2018, en wel op

woensdag 12 september óf op woensdag 19 september.
Het ligt in de bedoeling dat we beginnen bij Nieuw Sion.
Na de middag vertrekken we per touringcar naar het Geert Groote Huis te Deventer.
Van daaruit maken we een wandeling, die, zo is ons beloofd, ook goed te doen is met een rollator.
Mink de Vries zal onze gids zijn.
En natuurlijk wordt de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd!
Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda, verdere info volgt zo spoedig mogelijk!
Met hartelijke groet,
De Pelgrimagegroep,
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker
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