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Communiqué 9 maart 2021 
 
Beste parochianen, 
 

Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van maandagavond  
8 maart jl., hebben we in pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuel- 
parochie, opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren met kerkgangers erbij. 
 

Zoals bekend, hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten, om voorals-
nog niet meer te vieren met kerkgangers erbij, o.a. vanwege de urgentie, die spreekt 
uit de invoering van de avondklok en het hoge aantal besmettingen. 
 

De avondklok is er nog altijd, en ook het aantal besmettingen is – ook in ons gebied – 
nog steeds aanzienlijk. Hierover zijn we als pastoraal team en parochiebestuur nog 
steeds zeer bezorgd. Echter, onze regering heeft ook enige versoepelingen aange-
kondigd. Zo is bijvoorbeeld de uitoefening van contactberoepen inmiddels weer mo-
gelijk, en misschien gaat binnenkort ook de instellingen voor hoger onderwijs en de 
universiteit weer open. Verder geeft onze regering aan, dat – mits de ontwikkelingen 
dit toelaten – er rond de Pasen mogelijk sprake is van het verder van het slot doen 
van onze samenleving. Eén van de overwegingen hierbij is, dat het ons steeds meer 
moeite kost, om de huidige langdurige lockdown vol te houden. 
Dit alles overziende; en ook gelet op een recente brief van de Kardinaal, waarin hij 
vraagt om te blijven vieren met maximaal 30 kerkgangers; en op beslissingen in an-
dere parochies in ons Aartsbisdom, hebben we als pastoraal team het volgende be-
sloten: 

- Op Palmzondag, 27/28 maart a.s., zal er weer met maximaal 30 kerkgangers 
worden gevierd in onze parochiekerken in Dedemsvaart, Ommen en Heino. 

- Het Paastriduüm (Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en de Paas-
wake, zaterdagavond 3 april a.s.) zal – zoals voorzien in het rooster – worden 
gehouden in de parochiekerken van Slagharen, Ommen en Heino, eveneens 
met maximaal 30 kerkgangers. 

- Op Paaszondag 4 april a.s. hopen we dan te kunnen vieren met maximaal 30 
kerkgangers in al onze parochiekerken. 

 

Dit alles in overleg met onze locatieraden en pastoraatsgroepen en onder het voor-
behoud, dat de omstandigheden zodanig zijn en blijven, dat er – vanaf 27 maart a.s. 
– in genoemde parochiekerken weer veilig en verantwoord gevierd kan worden 
met maximaal 30 kerkgangers. Dit besluit hebben we als pastoraal team gedeeld 
met ons parochiebestuur. Het parochiebestuur steunt onze beslissing. 
 

Als pastoraal team en parochiebestuur hopen we, dat met het inluiden op zondag  
28 maart a.s. van de zomertijd, er ook in onze parochiekerken ‘een nieuwe lente mag 
aanbreken.’ 
 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun, ook in de afgelopen weken. 
 

Als team en bestuur wensen we U van harte Gods rijkste zegen, heel veel sterkte  
met alles, en een goede opgang naar Pasen. 
 

Met vriendelijke groet,  
Namens pastoraal team en parochiebestuur,                                                                            

Pastoor André Monninkhof 
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Toekomst Emmanuelparochie 
 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt over de toekomst 
van de Emmanuelparochie, en haar geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van besluiten van 
buurparochie (onder meer in Deventer en omgeving en in Raalte en omgeving) om op termijn (bin-
nen vijf jaar of nog eerder) enkele plaatselijke kerken te sluiten.  
 
Naar aanleiding van deze vragen, laten wij (pastoraal team en parochiebestuur) U het volgende 
weten. 
 
Ook in onze Emmanuelparochie denken wij na over de toekomst van onze parochie en haar ge-
loofsgemeenschappen. In dat kader hebben wij als pastoraal team en parochie recent een brief ge-
stuurd aan de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze geloofsgemeenschappen. In deze brief 
geven wij als bestuur en team een denkrichting aan over de toekomst van onze parochie. 
 
Deze denkrichting is als volgt: 

a. Onder meer omdat het pastoraal team voor onze Emmanuelparochie naar verwachting, in 
de toekomst zal bestaan uit drie pastores, kunnen wij als pastoraal team – tot onze spijt – 
niet meer in alle elf de locaties van onze parochie het pastoraat in volle omvang aanbieden. 
Daarom streven wij als pastoraal team en parochiebestuur ernaar, om het pastoraat te 
gaan clusteren.  
Dit clusteren van pastoraat zal betekenen: 
- Dat er drie clusters komen: 

o het cluster Ommen, met de locaties Ommen, Lemelerveld en Vilsteren 
o het cluster Dedemsvaart, met de locaties Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg 

en De Belte 
o het cluster Heino, met de locaties Heino, Dalfsen, Hoonhorst en Lierderholthuis 

- Dat het pastoraat in volle omvang zal worden aangeboden op drie plekken, te weten: 
Ommen, Dedemsvaart en Heino. Dit pastorale aanbod omvat de pastorale kerntaken: 
liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw 

- Dat er binnen deze clusters zal worden samengewerkt, als het gaat om de uitvoering 
van deze pastorale kerntaken. Voorbeeld hiervan: de sacramentenvoorbereiding (zoals 
de voorbereiding van doop, eerste heilige communie en vormsel) zal voor de locaties 
Ommen, Lemelerveld en Vilsteren gaan plaatsvinden in Ommen. Op dezelfde wijze zal 
dit ook in de andere beide clusters gaan gebeuren. 

b. Als team en bestuur streven wij ernaar om in al onze locaties pastoraal aanwezig te 
blijven en pastorale nabijheid te handhaven. Deze nabijheid, zoals het bezoekwerk en 
andere vormen van pastorale aandacht, zal echter vormgegeven moeten worden door deze 
locaties zelf. Afscheidsvieringen kunnen in al onze locaties blijven plaatsvinden, onder lei-
ding van een lid van het pastoraal team of van een daartoe opgeleide voorganger uit de ei-
gen geloofsgemeenschap. 

c. Omdat wij voor alle elf de locaties een plaats van samenkomst en ontmoeting van de ge-
loofsgemeenschap willen behouden, streven wij als team en bestuur ernaar, om – zo lang 
dit kan – al onze parochiekerken open te houden. 

 
Deze denkrichting zullen wij als team en bestuur zo spoedig als de huidige omstandigheden dit toe-
laten, bespreken met de locatieraden en pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie. 
 
Hiermee hopen wij als team en bestuur U een indruk te hebben gegeven van onze plannen over de 
toekomst van onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. 
 
Namens team en bestuur dank ik U voor uw betrokkenheid en steun, en wens U Gods rijkste ze-
gen, heel veel sterkte met alles, en: blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor André Monninkhof 
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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
 
Sint Brigitta te Ommen 
 

Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen 
 

De 40-dagentijd, op weg naar Pasen 
 

De 40-dagentijd begint met de viering van Aswoensdag en wordt 
dan gevolgd door 46 dagen min zes zondagen is 40 dagen van 
bezinning en inkeer. In deze dagen gaan we op weg naar  
Pasen. 
  
Dit jaar willen we letterlijk op weg gaan. De interkerkelijke werk-
groep rondom Pasen heeft gedurende zes weken zes thema’s 
bedacht met daarbij wandelingen, gelegenheid voor bezin-
ningsmomenten en voor de kinderen doe-opdrachten. 
De wandeling kunt u individueel of in gezinsverband maken. Alle coronaregels in acht nemend. 
De weken lopen van woensdag tot woensdag, de eerste week vanaf Aswoensdag 17 februari. 
  
Het thema van de eerste week is “de Woestijn”, verwijzend naar de lezing uit 
Marcus 1: 12 – 15, de verzoeking van Christus in de woestijn. 
  
De informatie voor het eerste thema en wandeling staat op de website van de PKN Ommen, tab-
blad Pasen: https://www.pkn-ommen.nl/pasen  
Deze link gaat in de lucht vanaf dinsdagavond 16 februari. De link is gedurende de hele 40-dagen 
tijd hetzelfde en wordt elke dinsdagavond van de 40-dagen tijd uitgebreid met een extra/nieuwe 
wandeling. 
  
De wandeling kan niet in groepsverband gedaan worden. Om toch verbinding met elkaar te bele-
ven willen wij u vragen om een foto of filmpje van uw wandeling te maken en deze kan getoond 
worden op facebook van PKN Ommen. Graag mailen naar:  
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl  
  
De interkerkelijke werkgroep rondom Pasen wenst u inspirerende wandelingen toe. 
  
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Jachtsneeuw 
 

Na een zondagmiddag heerlijk schaatsen, kwam er een telefoontje over lekkage in de sacristie. 
Na wat getelefoneer had ik de juiste man, Jos Blom, te pakken en samen op naar de kerk.   
Het smeltwater kwam via de houten zolder, waar het door de kieren een weg vond naar de meter-
kast. Gelukkig waren er genoeg grote bussen, een grote wasteil, doeken en plastic grondzeil om 
het lekwater op de zolder op te vangen.  
Maandagochtend zijn we uren bezig geweest om sneeuw en ijs uit de dakgoten en kilhoeken met 
schop en kleine bijl te scheppen resp. hakken om zodoende de afvoeren weer gangbaar te maken. 
Al met al een hele klus! 
Gelukkig weer door de hulp van vele vrijwilligers hebben we het probleem goed kunnen  
oplossen. 
 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Carnaval en Aswoensdag 
 

Het tijdstip waarop we carnaval vieren is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaar-
lijks wordt gevierd. De zevende zondag voorafgaande aan paaszondag is carnavalszondag.  
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En dit jaar was carnaval op zondag op 14 februari, maar er waren geen polonaises, drukke 
kroegen en opeengepakte mensen langs de weg bij de optochten in Heino, Lemelerveld en Vil-
steren te zien. Het zat er dit jaar door de corona niet in. Hopelijk kan er volgend jaar tijdens de car-
navalsdagen weer volop gehost en uitbundig gegeten en gedronken worden. En zijn er weer op-
tochten, waarin soms de draak wordt gestoken met bekende personen en gezagsdragers. De voor-
bereiding van carnaval begint al op elf november, door carnavalsvierders de elfde van de elfde ge-
noemd. Op deze dag kiest de 'Raad van Elf' de Prins Carnaval van dat jaar.  
Oorspronkelijk was dit carnavalsfeest alleen in het zuiden van ons land maar tegenwoordig wordt 
dit feest ook in andere delen van Nederland uitbundig gevierd. Carnaval is een van oorsprong ka-
tholiek feest. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond. 
De dag erna, Aswoensdag, begint in de katholieke kerk de 40 dagentijd, die loopt tot en met 
paaszaterdag. De zondagen worden niet meegerekend. In de Aswoensdagviering wordt in de kerk 
een askruisje ‘gehaald’, als teken van hoop en vernieuwing. De as die gebruikt wordt is het over-
blijfsel van verbrande palmtakken (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor gebruikt worden voor 
de viering van Palmpasen. Woensdag 17 februari was deze viering online vanuit Ommen te 
volgen. De vastentijd is een periode van soberheid, inkeer en bezinning.  
Door de coronacrisis leven we al 365 dagen in soberheid. Er zijn geen tentfeesten, op vakantie 
naar het buitenland, uit eten of winkelen, zit er voorlopig niet in. Vele mensen denken nu na over de 
zingeving van ons leven.  
Laten we hopen dat we volgend jaar samen in alle geloofsgemeenschappen weer carnaval en  
Aswoensdag kunnen vieren. 
 

 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Renovatie kerktoren Lemelerveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de nodige voorbereidingstijd is het dan eindelijk zover. 
We gaan van start met de renovatie van de kerktoren.  
In de eerste week van maart zal de kerktoren in de steigers worden gezet. 
Vanaf 8 maart wordt er gestart met het restaureren van de voegen.  
Afhankelijk van de weersomstandigheden, denkt men hier zo’n acht weken mee bezig te zijn.  
Gedurende deze twee maanden zullen ook andere onderdelen van de toren onder handen worden 
genomen. Zo wordt de verlichting van het uurwerk vervangen door ledverlichting en worden de wij-
zerplaten opnieuw verguld. Tevens worden de glas in lood ramen in de toren gerepareerd en aan-
gepast aan het nieuwe bevestigingssysteem. 
Al met al een goed vooruitzicht van het op handen zijnde werk in uitvoering. 
 

 
 



 5 

 
Actie Kerkbalans ook in Lemelerveld van start 
 

Op zaterdag 13 februari heeft een grote groep kinderen van de 
Tienerclub geholpen met het klaarmaken van de kerkbalansbrie-
ven. Waar het risico voor de wijkvertegenwoordigers om samen te 
komen groot is, is dit voor de jonge jeugd klein. In kader van een 
maatschappelijke taak te verrichten, bood de leiding aan de 
kerkbalansbrieven in te vouwen met de jeugdclub. Daar maakten 
ze de penningmeester hartstikke blij mee, want de actie bleef maar 

liggen door de lock down. Met een paar groepsbegeleiders erbij, om de onstuimige jeugd een 
beetje in het gareel te houden, hebben ze een goed staaltje werk afgeleverd. In een paar uur tijd 
was de klus geklaard. Met een dikke plak cake en limonade gingen ze weer huiswaarts. 
Fijn dat het zo kon! 
Een TOP actie van de Tienerclub. 
 
 
Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 
 

 
 

Om verspreiding van het COVID-19 virus 
zoveel mogelijk te voorkomen, 

zijn alle activiteiten 
in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’ 

           geschrapt 
of 

tot nader order uitgesteld 
 

 
 
 

 
 
 
 
Diaconie 
 

ZOMERKAMP VOOR UW KIND; indien nodig helpt de PCI  
 

Zoals onder dit artikel te lezen is, organiseert het Aartsbisdom voor kinderen uit ons bisdom een 
tweetal vakantiekampen.  Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid, maar als dat nodig is kan 
en wil de parochiële caritasinstelling (PCI) in deze graag de helpende hand bieden. 
 
Voor groot en klein is het afgelopen jaar een zwaar jaar geweest. Misschien kwam u op financieel 
gebied plotsklaps in zwaar weer; door de gevolgen van de crisis, de toeslagenaffaire of om een an-
dere reden. 
 
Kinderen konden langere tijd niet naar school, wat voor hen ook zwaar was.  
Wat zou het dan mooi zijn, om uw kind(eren) tijdens de zomervakantie toch iets extra`s te kunnen 
geven. Een zomerkamp dat, zolang er voldoende plek is, voor ieder kind die dat wil bereik-
baar moet zijn. Een heel mooi initiatief. Bovendien is het in de buurt: om precies te zijn in 
Haarle, op kampeerboerderij De Heidebloem.  
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Wij realiseren ons, dat de bijkomende kosten van onderstaand aanbod toch een drempel kunnen 
vormen. Graag willen wij als PCI-Emmanuel dan iets voor uw kind(eren) en daarmee ook voor u, 
betekenen. Door op één of andere wijze bij te dragen in de kosten!  
 
Of misschien hebt u wel een andere - voor u - onbetaalbare wens voor uw kind(eren); bijvoorbeeld 
een seizoenkaart voor het zwembad, of……    
Schroom niet, maar neem alstublieft contact op met uw plaatselijke caritasgroep, via een 
mail naar het centrale PCI- mailadres PCI@emmanuelparochie.nl  of met pastor M. klein 
Overmeen. Samen kijken we wat mogelijk is! 
 
Opzet van de kampen van het Aartsbisdom: 
In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkam-
pen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. 
 
KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)  
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over 
Jezus merk je dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met 
Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Mar-
tha en Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de vriendschap van de sterke 
mannen die hun verlamde kameraad héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem 
zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over 
na gaan denken. Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar 
het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken 
voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan! 
Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief 

 van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 195 i.p.v. € 250) 
 
TIENERKAMP ‘Heroes only’ (voor tieners van 13 t/m 16 jaar) 
Ook deze zomervakantie organiseert het bisdom weer een bijzonder 
tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. Deelnemers zullen 
verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. 
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de 
kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uit-
stapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held? 
Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van  

€ 95 per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290) 
 
Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl   
kan tot 30 juni 2021. 
 
Meer informatie:  
jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:PCI@emmanuelparochie.nl
http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
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Genomineerden verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg 
 

Maandag 8 maart is het Internationale Vrouwendag.  
De gemeente Hardenberg reikt dan de prijs uit voor de Vrouw van het Jaar. Er zijn drie genomi-
neerden uit een groep van 23 aangedragen vrouwen. 
 
De genomineerden laten dagelijks de kracht van vrouwen in de praktijk zien. Daarmee zijn ze 
een voorbeeld voor vrouwen en meiden in hun omgeving. 
 
Een van de genomineerden is Ineke van de Logt. 
Een bekende binnen de Emmanuelparochie. 
Zeg je ‘maatschappelijk betrokken’, dan zeg je 
Ineke van de Logt. Zij zegt van zichzelf dat ze zich 
met liefde inzet voor de samenleving. Ze is bij uitstek 
te typeren als verbinder, en brengt dat dagelijks in de 
praktijk. Naast voorganger in de kerk is Ineke voorzit-
ter van het Diaconaal Platform en lid van de Participa-
tieraad Hardenberg. In die functie helpt zij de ge-
meente te adviseren over onderwerpen binnen het 
sociaal domein. 
 
Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk houdt Ineke 
zich bezig als taalcoach en coördineert ze de Vrou-
wenbuurtkamper. Ook coördineert zij de Eettafel. De 
Eettafel organiseert periodiek avonden waar met 
name vrouwen met een migratie-achtergrond gerech-
ten maken uit hun cultuur. Vervolgens schuiven geno-
digden aan om deze vrouwen en elkaar beter te leren 
kennen. Ineke laat hiermee zien dat vrouwen heel 
goed in staat zijn een rol van betekenis te spelen 
en is ze een voorbeeld van hoe vrouwen elkaar 
versterken. 
 
Inmiddels is op 8 maart bekend gemaakt dat Ineke vrouw van het jaar van de Gemeente Har-
denberg is geworden. 
Namens de Emmanuelparochie van harte gefeliciteerd. 
 
 
Bericht van de bestuurstafel 
 

Aanvulling parochiebestuur Emmanuelparochie 
 
Beste parochianen, 
 
In de parochiebladen van oktober jl. en ook op de website van onze parochie, deelden wij als be-
stuur en pastoraal team van onze parochie met U onze zorgen over de continuïteit van het bestuur 
van onze Emmanuelparochie. 
 
Omdat binnenkort de maximale benoemingstermijn van acht jaar van enkele bestuursleden zal ver-
strijken, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van ons parochiebestuur. Daar komt bij, dat de 
bestuursleden, wier benoemingstermijn binnenkort zal eindigen, gedurende aanzienlijke tijd hun 
beste krachten hebben gegeven aan onze parochie en hun geloofsgemeenschappen. Hier zijn wij 
hen zeer erkentelijk voor. Dan lijkt het ook goed, dat het bestuurlijke ‘estafettestokje’ kan worden 
doorgegeven en dat nieuwe krachten onze bestuurlijke gelederen komen versterken. 
 
Daarom zijn wij blij om U te kunnen laten weten, dat wij voor ons parochiebestuur een nieuwe, 
aankomend, vice-voorzitter hebben gevonden. Het betreft de heer Gerard Boekel uit Hoonhorst. 
Op dit moment zit hij in de locatieraad/pastoraatsgroep van de Cyriacus-geloofsgemeenschap in 
Hoonhorst, en behartigt daar de portefeuille gemeenschapsopbouw. In de tijd die komen gaat, zal 
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hij deelnemen aan onze bestuursvergaderingen en in zijn nieuwe functie worden ingewerkt door de 
huidige vice-voorzitter, mevrouw Hermien Schoorlemmer. Als parochiebestuur en pastoraal 
team zijn we blij, dat de heer Gerard Boekel het vice-voorzitterschap van onze Emmanuelpa-
rochie wil gaan vervullen. Te zijner tijd zullen we hem voor benoeming voordragen bij onze Aarts-
bisschop, Kardinaal Eijk. 
 
Voor ons parochiebestuur zijn we nog op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe penning-
meester. Hierover lopen nog gesprekken. 
 
Al met al hebben we goede hoop, dat het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie binnenkort 
weer op sterkte zal zijn, om haar werk ten dienste van de parochie met haar elf geloofsgemeen-
schappen en U als parochianen, goed te kunnen vervullen. 
 
Dank voor Uw betrokkenheid en meedenken in de afgelopen tijd, fijn dat we nu dit goede nieuws 
met U mogen delen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
                                                                       Pastoor André Monninkhof 
 
 
Pastoraal artikel 
 

Een nieuwe Bisschop 
 

In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het ook weleens over geloof en 
over kerk gaat. Sommige mensen delen mij mee dat ze helemaal nergens meer in geloven, 
anderen geloven nog wel of wel weer, maar weten niet precies waarin, weer anderen hebben en 
houden een rotsvast geloof waarop de tand des tijds geen greep lijkt te hebben: onaangetast en 
onaantastbaar. 
 
Onlangs kwam ik een heel bijzondere man tegen. Hij begon mij eerst te vertellen wat er allemaal 
niet deugt aan onze RK kerk. Nu heb ik geen bezwaar tegen kritiek, zeker niet tegen gegronde 
kritiek, maar toen bleek dat hij reeds jaren geleden definitief afscheid had genomen van onze kerk, 
vond ik zijn kritiek toch iets minder overtuigend. Ik was echter wel nieuwsgierig naar het verloop 
van zijn religieuze geschiedenis en vooral vanaf zijn afscheid van de RK kerk. Hij vertelde mij 
erover en kort gezegd kwam het erop neer dat 'hij zijn eigen kerkje was begonnen', samen met zijn 
gezin en enkele volgelingen. 
 
'Alles draait om de liefde' vond hij en ik kon hem daarin geen ongelijk geven. Maar mijn vreugde 
over zoveel spirituele creativiteit verbleekte toch, toen ik ontdekte dat hij het niet erg nauw nam met 
de Schrift en de Traditie. Hij leek beiden méér als een kraam te zien waaruit men vrij kan kiezen 
wat men past. Van een 'recht', verantwoord verstaan van (vooral) het Oude Testament was echter 
geen sprake en ook in het Nieuwe Testament had hij selectief gewinkeld. Ik ben theoloog: ik merk 
dit op. 
 
We spraken over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus. Het bleek dat onze nieuwe 
bisschop juist die woorden en daden van Jezus, waar hij persoonlijk moeite mee had, tot diens 
menselijke natuur wilde rekenen en bijgevolg veranderlijk zoals de cultuur, terwijl hij die woorden en 
daden van Jezus, die hem persoonlijk goed schikten, juist aan diens goddelijke natuur toeschreef 
die immers eeuwig en onveranderlijk is. Zo liet zich niet al moeilijk raden wie er in deze 
vernieuwende theologie eigenlijk God geworden was. Juist, meneer zèlf. 
 
'In het leven van Jezus draaide alles om de liefde', zo wist hij te vertellen, 'en daarom liep zijn leven 
ook uit op de verrijzenis.' Nee, niet God had Jezus opgewekt, maar de voortzetting van zijn leven 
na de dood was enkel het logisch gevolg geweest van zijn eigen levensweg. Kortom, voor wie 
Jezus écht navolgt (en hij had een boekje geschreven waarin stond hoe je dit moet doen), krijgt de 
dood niet het laatste woord. 
 



 9 

'Alles draait om de liefde, want de liefde vergeeft alles, verzoent alles en dekt alles toe, zelfs nog 
vóór het aan het licht komt.´ Met dit geloofsartikel had hij tegelijk de Bijbelse noties van 
rechtvaardiging, oordeel, hemel en hel, schuld en boete, als verouderde meuk buiten de deur 
gezet, als 'niet meer van deze tijd!' De 'God der wrake' die zich woedend kon maken over het 
geweld op weerloze mannen, vrouwen en kinderen, leek wel op leeftijd gekomen: een lieve, 
tandeloze, oude opa, zo eentje die alles wel goed vindt en die wat scheef is recht breidt en zo de 
beste vriend geworden is van al wie ook maar iets op zijn of haar kerfstok heeft. Bij Hem kom je er 
blijkbaar makkelijk mee weg! De weerloze slachtoffers verdwijnen zo in een moeras van liefde, 
vergeven en vergeten, alsof ze er nooit zijn geweest. Onder zo'n dikke deken kan het flink stinken 
naar onrecht en naar uitbuiting, dacht ik. Alles het gevolg van selectief winkelen en vooral ook van 
een gebrek aan bescheidenheid. 
 
Als de schapen zichzelf weiden, wie zal hen hoeden? 
 
Joop Butti 
 
 
Tot slot 
 

Bisschoppen roepen met website op: Vier Pasen 

 
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat 
er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met 
de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om 
thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze 
doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoens-
dag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads 
om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en 
te vieren. 
 

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar 
leven we veertig dagen lang naar toe,’ zo opent www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om 
de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij 
een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om 
thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een Eucharis-
tieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV. 
Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar  
www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen 
voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in 
de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vie-
ren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar 
gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen 
op de website en in het parochieblad. 
 
De bisschoppen geven uitleg 
In de Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen 
persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is 
op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken 
hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te bele-
ven. Doe mee, Vier Pasen! 
 

 

 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vierpasen.nl/
http://www.vastenactie.nl/
http://www.vierpasen.nl/
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