
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuelparochie 
Geloofsgemeenschap  

H. Willibrordus 

Vilsteren 

Nr. 12 

21 december t/m 19 januari 2020 



                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               Parochienieuws nr. 12   21-12 t/m 19-1-2020 

2 

 
Secretariaat: Vilsterseallee 2, 7734 PB  Vilsteren 
 Tel. 0529 – 45 82 54  
 E-mail: parochie.vilsteren@gmail.com 
 Website kerk: www.willibrordusvilsteren.nl 
 Activiteitencom.: www.acvilsteren.nl 
 
Pastoraal team: pastoraalwerker J. Butti 
 e-mail pastorbutti@ziggo.nl 
 tel. 05 23 68 47 69 
 
  
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 A. Monninkhof tel. 06-22 78 61 51 voorzitter 
Hermien Schoorlemmer tel. 0529 40 19 46 vice-voorzitter 
   secretaris 
Herman Soepenberg  tel. 0529 45 05 30 penningmeester 
 
Kontaktadressen Locatieraad 
Tonnie Hendriks   tel. 45 83 13 voorzitter 
Yvonne Herbrink   tel. 45 84 79  secretaris 
Frans Bakker    tel. 06 229 221 85 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 spoedgevallen bellen 06 - 21 81 12 41. 

              Colofon 

mailto:parochie.vilsteren@
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
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Aan onze vrijwilligers: 

 
Je hoeft ze niet te vragen 

ze bieden zich spontaan aan 
om alle dagen in dienste van een ander te staan. 

Niets is hun te veel 
steeds staan ze paraat 

ieder doet z’n deel 
met een lach op het gelaat. 

Ze staan er niet alleen 
want samen zijn ze sterk 

klaar voor iedereen 
met hun vrijwilligerswerk! 

 
 
 
Bedankt vrijwilligers voor al het werk dat jullie ook het afgelopen jaar 
weer voor onze geloofsgemeenschap hebben gedaan en wij wensen 
jullie fijne feestdagen en alle goeds voor 2020! 

 
Pastor Joop Butti, Tonny, Joop, Frans en Yvonne 
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Advent……….en Kerst………. zorg er goed voor!! 

Als de klok verandert en de wintertijd begint, dan wordt het voor mijn 
gevoel al heel snel heel vroeg donker. Zo beginnen de avonden eerder 
en worden zo steeds langer. Het donker maakt dat je naar binnen trekt, 
want buiten is het niet alleen donker, maar ook vaak nat en koud. Binnen 
doe je andere dingen. Kinderen zitten dan nog langer achter hun 
spelcomputer en volwassenen kijken nog langer televisie of turen 
daarvoor op hun mobieltje of tablet. Creatieve mensen gaan knutselen of 
spelen samen een spelletje of gaan puzzelen. Liefhebbers van lezen, 
komen eindelijk toe aan de boeken die al een tijdje er op wachten om 
gelezen te worden. En ook Sinterklaas helpt mee het binnen gezellig te 
maken. 
 
Naar binnen keren we vaak ook in 
gedachten. Sommige mensen raken 
dan met hun gedachten in de knoop: 
ze gaan piekeren of somberen. Anderen 
vinden juist nu de tijd om zich ergens in te 
verdiepen of om zich over iets te bezinnen. 
In het winterprogramma van 
onze parochie ‘Inzicht en Uitzicht’ staan juist van die activiteiten voor die 
lange donkere winteravonden die mensen aan het knutselen 
(kerstengeltjes maken) of aan het denken zetten (filosofie, films, bijbel, 
lezing over Maria, etc.). 
 
Ook de Advent is bij uitstek een periode om een beetje naar binnen te 
keren in jouw eigen binnenste en een mooie tijd om inhoudelijk weer 
alles op een rijtje te zetten. Eigen aan ons christelijk geloven is immers 
dat we altijd gevraagd worden om ons geweten te gebruiken en met 
enige regelmaat aan een soort gewetensonderzoek te doen: Hoe heb ik 
me in de afgelopen periode gedragen? Kwam wat ik gedaan heb aan 
anderen ten goede? Was ik oprecht en eerlijk? Hoe heb ik me verhouden 
tot mijn partner, mijn collega’s, mijn vrienden en vriendinnen, mijn 
kinderen? Was ik voldoende attent, betrokken, liefdevol, mild in oordelen. 
Kortom: heb ik me als een goed christen gedragen?  
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Al deze bezinnende vragen over ons denken en doen maken ons bewust 
van al die goede werken die (nog) niet af zijn of nog te gebeuren staan. 
Ze helpen ons weer in goede verhouding met 
onszelf en de ander en God te komen. Wie in 
de adventstijd naar een boeteviering gaat of 
(naar woorden van pastor Wenker) een 
viering van verzoening, krijgt vanzelf de tijd 
om erover na te denken. Dat is eigenlijk 
rijkdom, want herstel van wat beschadigd is, 
of alsnog de vergeving ontvangen of het geven ervan maakt een mens 
gelukkiger.  
 
Die tijd van inkeer brengt ons als het ware vanzelf bij het kerstfeest. Dan 
vieren we dat op een onverwachte plaats op een onverwacht moment 
licht binnendringt in de duisternis van het leven. Wanneer je het gevoel 
hebt dat het steeds donkerder wordt, blijkt er plotseling toch een 
ommekeer. Dat is in de natuur zo en eigenlijk ook in ons denken. Er 
wordt ons verteld dat ons een Redder is gegeven, toekomst wordt 
aangereikt. Dat er alle reden is om altijd en overal mensen van de Hoop 
te zijn, want de duisternis heeft het laatste woord niet. 
 
Maar er is meer! Bij de voorbereiding van de kerstviering met leden van 
het koor ontdekten we al lezend dat er aan de geboorte van Jezus, de 
zoon van God, ook iets bijzonders is. God komt niet in de wereld als een 
machtige leider, als een doortastende ondernemer of als charismatische 
voorganger. Hij komt in de duistere wereld als een kind. Welnu, wanneer 
in onze wereld in een gewoon gezin een kind wordt geboren, dan wordt 
dat kind liefdevol ontvangen. Degenen die een kind krijgen, omringen het 
met hun genegenheid en liefde en ze gaan er vanaf het begin goed voor 
zorgen. Want kleine mensenbaby’s zijn hulpeloze schepseltjes. Gelukkig 
komen daarom de meeste nieuwe mensenkinderen terecht bij ouders die 
er vanaf het begin ‘gek’ mee zijn en die ouders zorgen er voor dat zo’n 
klein mensje niks te kort komt.  
God komt in onze wereld eigenlijk ook als een kind als 
een cadeautje waar goed voor gezorgd moet worden. 
Dat kind kan groot worden als het met alle liefde wordt 
omringd. Je kunt het ook zo zien: onze God komt onder 
ons en kan alleen worden wie Hij is, wanneer we Hem in 
ons midden opnemen en er goed voor gaan zorgen. Wij 

mensen worden zo zelf verantwoordelijk voor wie 
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God voor ons kan worden en kan zijn. Een klein mensenkind  moet met 
liefde omringd worden en in genegenheid gekoesterd. Alleen zo kan een 
mens worden wie hij/zij ten diepste is. Onze goede God kan alleen 
zichtbaar worden in onze wereld als we aan zijn zoon volop liefde 
schenken en hem met genegenheid in ons hart koesteren. Zo kan ons 
geloven groeien, omdat God in zijn zoon in ons leven groot kan worden.  
Wij als pastores zijn ook in het afgelopen jaar bezig geweest om met u 
ons geloof te koesteren en met u samen de goede God een beetje meer 
zichtbaar te laten zijn in onze omgeving. 
Dank aan al de vrijwilligers en vakmensen die onze eredienst, onze 
diaconie, onze catechese en de opbouw in onze 
geloofsgemeenschappen hebben ondersteund. Het komende jaar zal 
een verdere verandering van ons pastoresteam doormaken. We blijven 
evenwel geloven dat de liefde van God voor ons even tijdloos en 
onvoorwaardelijk blijft. Vooreerst mede namens al mijn collega’s een 
hele goede Adventstijd, een zinvolle kerst en een heel mooi begin aan 
2020 gewenst. 
 
G. Noordink 
 

 
 
 
 
 
Zaterdag 21 december  
Bijzonderheden : geen viering 

 
Lemelerveld : geen viering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  19.00 uur, Eucharistieviering   
 

Zondag 22 december   4de Zondag van de Advent 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : pastoor A. Monninkhof 
Zang : herenkoor 
Acolieten : J. Koerhuis  
Collectanten : M. Bosch - M. Vlierman 
Lektor : B. Bauwer 
Gastvrouw : B. Bauwer 

AGENDA  21 DECEMBER T/M 19 JANUARI 2020 
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Lemelerveld : 10.00 uur, woord-communieviering, ouderenviering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :  geen viering 

 
 

 
 
 
Dinsdag 24 december    Heilige Kerstnacht 
Aanvang : 23.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : parochievicaris J. Rutgers 
Zang : quodlibet + herenkoor 
Acolieten : M. Hulsman - Laura Bloo 
Collectanten : J. Hendriks - M. Hendriks 
Lektor : R. Hermsen 
Gastheer : J. Klein Koerkamp 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, woord-communieviering 
  21.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : 19.00 uur, gezinsviering 
  21.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :  19.00 uur, kindje wiegen 
  23.00 uur, Eucharistieviering   

 
Woensdag 25 december     Kerstdag 
Aanvang : 11.00 uur, woord-communieviering 
Voorganger : past.weker M. klein Overmeen 
Zang : dames- + herenkoor 
Acolieten : J. Koerhuis 
Collectanten : G. Huijsmans 
Lektor : T. Hendriks 
Gastvrouw : T. Hendriks 
 
Lemelerveld :   9.00 uur, Eucharistieviering   
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :  11.00 uur, Eucharistieviering   

 
Donderdag 26 december Er is een gezamenlijke eucharistieviering 
in Ommen aanvang 10.00 uur 

K E R S T T I J D 

Kerstmis –geboorte van de Heer 
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Zaterdag 28 december  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : geen viering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  geen viering 
 

Zondag 29 december  H. Familie, Jezus, Maria, Jozef 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : parochievicaris J. Rutgers 
Zang : dameskoor 
Acolieten : J. Koerhuis 
Collectanten : A. Hendriks (B) - G. Baarslag 
Lektor : W. Boerdijk 
Gastheer : Th. Lugtenberg 
 
Lemelerveld :   9.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    9.00 uur, Eucharistieviering   
 

Dinsdag 31 december 
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  19.00 uur, Eucharistieviering   
 

Woensdag 1 januari 
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : geen viering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :  geen viering 
 

 
Vrijdag 3 januari 
Presentatieviering van pastor H. de Vries in Heino om 
19.00 uur, Eucharistieviering   
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Zaterdag 4 januari  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  19.00 uur, woord-communieviering 
 

Zondag 5 januari  Openbaring des Heren 
Aanvang : 11.00 uur, woord- communieviering 
Voorganger : past.werker J. Butti 
Zang : Herenkoor 
Bijzonderheden : * na de viering is er nieuwjaarsreceptie in het  
                                parochiehuis 

 Nieuwjaarsconcert van Collegium Musicum Salland 
uit Ommen 

Acolieten : J. Koerhuis 
Collectanten : A. Hendriks (A) - J. v.d. Kolk 
Lektor : G. Kempers 
Gastheer : L. Kortstee 
 
Lemelerveld :   geen viering 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    geen viering 

 
 
Zaterdag 11 januari  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : geen viering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  geen viering 
 

Zondag 12 januari   Doop van de Heer 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : pastor H. de Vries 
Zang : dames- en herenkoor 
Acolieten : M. Hulsman - Laura Bloo  
Collectanten : M. Bosch - M. Vlierman 
Lektor : I. Bloo 
Gastvrouw : I. Bloo 
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Lemelerveld :   9.00 uur, Eucharistieviering   
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    9.00 uur, Eucharistieviering   

 
 
 
 
Zaterdag 18 januari  
Bijzonderheden : geen viering 
 
Lemelerveld : 19.00 uur, woord-communieviering 
Ommen : geen viering 
Dalfsen :  geen viering 
 

Zondag 19 januari  Tweede Zondag door het jaar 
Aanvang : 11.00 uur, Eucharistieviering  
Voorganger : parochievicaris J. Rutgers 
Zang : dameskoor 
Acolieten : J. Koerhuis 
Collectanten : G. Huijsmans 
Lektor : T. Hendriks 
Gastvrouw : T. Hendriks 
 
Lemelerveld : 10.00 uur, viering in de Brugkerk 
Ommen : 11.00 uur, Eucharistieviering   
Dalfsen :    9.00 uur, Eucharistieviering   

 
 
 

 
 
 
 
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. 
  
 

   Parochienieuws 
   Verschijnt eens in de 4 weken. Kopie en intenties s.v.p.                       

MEDEDELINGEN SECRETARIAAT   

        H. Willibrordus 
               Vilsteren 

 

P
ar

oc
hi

en
ie

uw
s 

T I J D   D O O R  H E T   J A A R 
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   deponeren in de brievenbus bij het Parochiehuis,  
   of per E-mail naar parochie.vilsteren@gmail.com en wel vóór     
   maandag 12.00 uur. 
   Contact persoon: Ineke Rietman tel. 45 85 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTIE       ATTENTIE 
I.v.m. de komende feestdagen is het parochiesecretariaat gesloten in 
weeknr. 52, en weeknr. 1 en 2 (24 december t/m 12 januari 2020) Vanaf 
dinsdag 14 januari is het secretariaat weer geopend. 
 

 
Parochieblad nr.  1 (18 jan. t/m 16 febr.)    inleverdatum 13 januari 
Parochieblad nr.  2 (15 febr. t/m 15 maart) inleverdatum 10 februari 
 
Kopie en intenties inleveren maandag vóór 12.00 uur in de 
brievenbus bij het parochiehuis of per e-mail 
parochie.vilsteren@gmail.com 
 

mailto:parochie.vilsteren@hetnet.nl
mailto:parochie.vilsteren@gmail
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 NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 

Een herinnering aan Riek (Zus) Bosch- Veltmaat. 
Na een kortstondige heftige ziekte hebben we op zondagmorgen 1 
december afscheid moeten nemen van onze mede-parochiaan Riek 
Bosch. Riek mocht de leeftijd van 85 jaar bereiken en dan denk je dat 
is een mooie leeftijd, maar ze was tot voor kort nog heel actief en stond 
volop in het leven. Dan komt  haar einde voor velen als een schok. 
Graag bezig in haar tuin, iedere twee weken naar de koersbal in 
Vilsteren en ook was ze lid van de ouderenvereniging. 
Ze is geboren als 2-de van 16 kinderen in het grote gezin Veltmaat. 
Inmiddels heeft de familie nu al afscheid moeten nemen van 5 broers 
en 5 zussen. Ook heeft Riek veel te vroeg afscheid moeten nemen van 
haar man Bertus. Zo kreeg ze op 40-jarige leeftijd al alleen de zorg 
voor haar 5 jonge kinderen. Maar met hulp en steun van zussen en 
broers heeft ze zich knap staande weten te houden. Ze was een 
stabiele rustfactor en klaagde nooit.  
Ze nam het leven zoals het kwam. 
Ze was een gastvrije, zorgzame vrouw en hield van gezelligheid. 
Iedere zondagmiddag kwamen de kinderen voor koffie en een borrel en 
ook de kleinkinderen schoven graag aan. Volop gezelligheid. 
Ook wij als Vilsterse gemeenschap zijn haar dankbaar voor haar 
jarenlange lidmaatschap van ons dameskoor. Trouw elke week naar de 
repetitie en menig keer zingen bij rouw en trouwplechtigheden. 
Ook heeft ze samen met andere vrouwen onze kerk steeds voorzien 
van prachtige bloemencreaties.  
Riek, een voorbeeld van veerkracht, doorzettingsvermogen en 
eenvoud. Zo zal zij in onze gedachten voortleven. 
Wij wensen iedereen die Riek gaan missen de kracht om in haar geest 
verder te gaan. 

Riek ( Zus) :  Weinig nemen en veel geven 
                      Altijd hartelijk en warm 
                      Als de mensheid was zoals jij 
                      Was de wereld niet arm.  
                      Rust in vrede. 
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Actie kerkbalans 2020 
De jaarlijkse actie kerkbalans wordt gehouden van 18 januari tot en met 
1 februari 2020. In de week van 20 januari 2020 komen de bezorgers 
weer de enveloppe inzake de kerkbalans bij u/jullie brengen. In 
tegenstelling tot andere jaren verzoeken wij u/jullie om zelf de 
ingevulde toezegging aan ons terug te sturen of deze in de 
brievenbus bij het parochiesecretariaat te doen.   
Mogen wij ook dit jaar weer op uw/jullie financiële steun rekenen? 
Wij danken u/jullie bij voorbaat voor uw bijdrage! 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 5 januari 2020 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.  
 
Wij wensen u/jullie fijne feestdagen en alle goeds 
voor 2020! 
 
Pastor J. Butti 
Tonny  
Joop 
Frans 
Yvonne 
  
 
 

 
 
 

 
NIEUWS VAN DE EMMANUELPAROCHIE 



                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               Parochienieuws nr. 12   21-12 t/m 19-1-2020 

14 

 
 

Uitnodiging 
 
 

Per 1 december 2019 is pastor Hans de Vries 
door kardinaal Eijk benoemd 

tot parochievicaris van de Emmanuelparochie. 
 

Op vrijdag 3 januari 2020 om 19.00 uur 
wordt hij tijdens een feestelijke viering in de 

O.L.Vr. Tenhemelopneming kerk, 
Canadastraat 24 te Heino, 

gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen. 
 

Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum  
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking 

met pastor Hans de Vries. 
 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
 
Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer 
informatie zie de brochure en de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl): 
Dinsdag 7 januari 20.00 uur: 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 8 januari 20.00 uur: 
 Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
 (iedere 1e woensdag van de maand) 
Woensdag 8 januari 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Donderdag  16 januari 19.30 uur: 

 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 



                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               Parochienieuws nr. 12   21-12 t/m 19-1-2020 

15 

 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 22 januari 20.00 uur 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 23 januari 20.00 uur: 
 Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
 (3e van vijf avonden) 
Donderdag 30 januari 20.00 uur 
 Filmavond in Heino 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 

InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
 
 
 
LOURDES Bedevaart 2020  
De Emmanuelparochie wil de parochianen en andere 

belangstellenden de mogelijkheid bieden om in sept. 2020 op bedevaart 
naar Lourdes te gaan.  
Dit keer  wordt de bedevaart voor de hele parochie voorbereid door het 
Lourdescomité Heino.  
Lourdes is een plaats waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en energie 
kan vinden. Door samen op reis te gaan naar deze bijzondere, helende, 
prachtig gelegen plek in de Pyreneeën, kunnen wij net als zoveel 
mensen al meer dan 150 jaar doen dezelfde kracht, inspiratie en 
berusting ervaren. 
Gedurende de bedevaart zullen we met elkaar vieren, stil worden, 
processie lopen en de handen opleggen. Ook ontmoeten we in Lourdes 
vele anderen. Natuurlijk parochiegenoten maar ook andere pelgrims 
afkomstig uit veel landen. Mensen die je raken, verwonderen, ontroeren 
of aan het lachen maken.  Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere 
ervaringen. Naast deze momenten kunt je natuurlijk ook alleen of met 
naasten even naar de grot gaan, een kaarsje opsteken of de baden 
bezoeken. Ook is er gelegenheid voor ontspanning.  
Een mooie tocht door de bergen maken, wandelen langs de Gave of 
genieten van een drankje op het terras, het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. Maar bovenal is Lourdes de plek voor ontmoeting met 

Maria. 

OVERIGE BERICHTEN 



                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               Parochienieuws nr. 12   21-12 t/m 19-1-2020 

16 

Ook  pelgrims met beperkte zorgbehoefte kunnen mee op bedevaart, 
hetzij met rolstoel, rollator of andere hulpmiddelen voor zorg. , deze kunt 
u lenen in Lourdes. Schroom niet om dit aan ons kenbaar te maken.  
U wilt een keer op bedevaart en wij zullen er alles aan doen om dat voor 
u te kunnen realiseren. Ook kunnen wij eventueel voor een 
rolstoelduwer/begeleiding zorgen. 
 
De reis, waarvoor bij de Stichting VNB is ingeschreven,  is  met vliegtuig 
vanaf Airport Aachen/Maastricht, waar we gezamenlijk met een bus naar 
toe gaan. 
De bedevaart is van 18 sept. tot en met 23 sept. 2020. 
De reissom is €  939 , gebaseerd op een 2 persoonskamer; voor een 
éénpersoonskamer geldt  een toeslag. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de volgende contactpersonen: 
Lourdescomité Heino: Ton van den Berg (06-51107509) of Catharien 
Smit (0572-390914) 
lokatie Dalfsen (Gerard Hollak 0529-433331) 
lokatie Hoonhorst (Hermien Schoorlemmer 0529-401946) 
lokatie Ommen (Cisca Derks 0529-450438) 
lokatie Lemelerveld en Vilsteren (Janny Horstman 
0529-460225 en Lies Akkermans (0572-372003) 
Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte 
(Gerard Froeling 0523-613127) 
 
 

 
Beste parochianen van Emmanuel parochie, 
Mijn  hartelijke groeten aan jullie allemaal van uit India.  
Kerstfeest komt dichtbij , daarom wil ik u allen mijn hartelijke  
kerstgroeten wensen   via dit parochieblad. Allemaal een zalig kerstfeest 
en gezegend jaar 2020 toegewenst. 
 
Het is nu  meer dan 10 jaar geleden dat ik vanuit Nederland 
teruggekeerd ben naar India.. Mijn gedachten gaan nog vaak naar 
Nederland en dan denk ik over de mooie tijd dat ik in Nederland 
doorgebracht heb.  
De vier seizoenen,  lente, zomer herfst en winter , maar vooral de winter 
met zijn sneeuw en kou., lekkere eten (stamppot wortelen) , fietsen door 
het mooie landschap met vele koeien  en bovenal al die aardige mensen 
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. Dat komt vaak in mijn  gedachten en soms verlang ik hier naar terug. 
 
Ik herinner me met dankbaarheid die periode  dat ik in Nederland mocht 
werken. Ik heb gelezen dat Gerard Noordink  gaat stoppen in Emmanuel 
parochie. Als Gerard  Noordink gaat stoppen dan is het hele pastorale 
team van 2003  vernieuwd.  
Gelukkig zijn er nieuwe mensen voor terug gekomen. Ik herinner me met 
dankbaarheid  allen van het eerste pastorale team.  
Ik mocht  veel  leren  in Nederland en die ervaringen hebben mij heel 
goed geholpen om mijn pastorale werk hier beter te doen. 
 
Nu ben ik pastoor in een parochie en werk er met veel plezier. Ook ga ik 
gewoon door met  de projecten voor kinderen. Ik help vele kinderen te 
studeren met het geld uit het Fonds dat ik elke jaar krijg van mensen 
vanuit de  Emmanuel parochie en ver daar buiten. De Stichting Pastor 
Thomas Fonds werkt uitstekend door de inzet van het bestuur en vele 
vrijwilligers  Vele kinderen worden geholpen  op verschillende manieren 
om hun studies door te kunnen laten gaan.  
Deze kinderen en hun ouders zijn hiervoor heel dankbaar en bedanken  
alle mensen die hieraan hebben  bijgedragen . Ook wil ik u hartelijk 
danken dat u hiervoor  geld hebt gegeven en de Stichting wilt blijven 
steunen. 
 
Ik wens u nogmaals Zalig Kerstmis en Gelukkig en Gezegend 2020 
toe. 
 
Pastoor Thomas. 

 
Kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus 
In Dedemsvaart wordt ook dit jaar weer een kerstmarkt 
georganiseerd. Op zaterdag 14 december is iedereen 
welkom op de kerstmarkt. Dit jaar heeft de markt een 
ander gezicht. De opbrengst voor het vieren van het 200-
jarig jubileum St. Vitus volgend jaar.  
 
Ook zullen in de kerk de koren Con Amore en Juventa optreden. Buiten 
zijn er kramen, kersthuisjes, vuurkorven en een rommelmarkt. 
Ongetwijfeld zullen we er samen weer een gezellige markt van maken. 
Dus graag tot ziens op 14 december! 
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Young spirit zoekt pianist 
Ben jij een ervaren enthousiaste pianist en wil jij tegen vergoeding het 
gezellige koor Young Spirit uit Dalfsen begeleiden per 1 januari 2020? 
Laat het ons weten.  
 
Young Spirit repeteert elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 en zingt 
ongeveer 1 keer per maand tijdens de 
vieringen in de Katholieke kerk in Dalfsen.  
 
Ken of ben jij de pianist die wij zoeken? 
Mail dan naar 
secretariaatyoungspirit@gmail.com  

 
 
 
 
 

 
Oud papier 
De container waarin oud papier kan worden verzameld 
staat vanaf maandag 13 januari t/m donderdag 16 januari 
weer achter de fietsenstalling van de basisschool.                                                   

 
 
Hallo allemaal, 
Ook dit jaar organiseert Jolevi het jaarlijkse sneeuwpop festival. 
 
Locatie sneeuwpop: Het land tegenover de Gravendijk. 
We beginnen rond 15:00 tot 20:00 
 
Overdag is er gezelligheid in de tent onder genot van een hapje en een 
drankje. 
 
Dit jaar verkopen wij heerlijke oliebollen. Waarvan de opbrengst naar 
stichting ALS gaat.  
 
Rond 01:00 willen wij met jullie het nieuwe jaar 
inluiden met een vuurwerkshow op de tip. Nadien 
gaan we rond met een vrije gift bus. 

 

DORPS ACTIVITEITEN  

mailto:secretariaatyoungspirit@gmail.com


                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                               Parochienieuws nr. 12   21-12 t/m 19-1-2020 

19 

Nadien kunt u een drankje doen in Jolevi. Dit jaar hebben we een heuse 
cocktail bar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jolevi bestuur 
 
 
Beste parochianen en Vilstenaren 
Wij als team “ALS donderslag bij heldere hemel” zullen  op 21 december 
(van 11:00-16:00 uur) op de boerenmarkt in Vilsteren een kraam 
bemannen en deze weer  in ‘hogere (kerst)sferen brengen’ met o.a. 
kerststukjes en houten creaties!  
Tevens houden wij een kerstballenverloting waar mooie prijzen mee zijn 
te winnen!!!! 
 
Ook gaan we dit jaar weer oliebollen bakken en verkopen en wel Op 30 
december  
Deze kunt u weer afhalen bij de Vilsterse voetbalkantine!!!! 
U kunt ze dan afhalen (zonder bestellen) tussen 10:00 en 16:00 uur, 
mocht u nu helemaal verhinderd zijn en toch oliebollen willen kopen bel 
dan Erna Veltmaat 0572-371246 
Wij willen hemel en aarde bewegen om ALS de wereld uit te vegen! U 
toch ook?? 
 
Concert 19 januari  
Op 19 januari 2020 zullen de winnaars van het Britten Concours Isaac 
Lottman en Elin Haver te horen zijn in het Landgoedcentrum in Vilsteren. 
Het concert begint om 15 u, toegangsprijs is 10 euro voor volwassenen, 
jongeren t/m 18 hebben gratis toegang. 
 
 
ACVILDA 
Aan alle leden van ACVILDA wensen we een voorspoedig 2020! 
Op donderdagavond 30 januari hebben we onze jaarvergadering. 
We hebben het niet alleen over wat was en het nieuwe programma, maar 
vooral ook over een nieuw bestuurslid. 
Wilt U daarover meebeslissen dan zien we U graag in het Parochiehuis 
vanaf 20.00 uur. 
 

Uw Bestuur. 
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Ouderenvereniging 
Met het nieuwe jaar 2020 beginnen we weer met onze soos, op 
woensdagmiddag 15 januari. Na opening van de voorzitter en 
samenvatting van het jaarverslag volgt het financieel overzicht.  
Mevr. Marita von Martels is na ziekenhuis opname weer thuis.  
We wensen haar dan ook van harte beterschap.  
Ook vragen we weer € 15,00 contributie voor het eerste kwartaal.  
Wij wensen allen weer een prettige middag. 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
Nieuwjaarsconcert in de Willibrorduskerk 
Op zondag 5 januari zal het Collegium Musicum Salland uit Ommen het 
inmiddels traditionele Nieuwjaarsconcert ten gehore brengen onder 
leiding van Henk Ophoff 
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Willie en Ineke wenst 
    u/jullie 


