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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen: 
 
 

Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte  
 
Allerzielen 2021 in O.L. Vrouw van Fatima kerk 
 

Samen met Anita en Ria hadden we de viering van  
Allerzielen voorbereid; in de hoop dat we dit jaar weer 
meer konden doen. 
Het koor Belt’Canto zou dan voor de eerste keer weer zin-
gen. 
Dinsdagavond 2 november zaten we met ca. 140 perso-
nen in de kerk om de overledenen van de afgelopen 2 
jaar speciaal te herdenken.  
In totaal 16 overledenen. De aanwezige familie stak een 
kaarsje voor hen aan. 
 

      
         
 
 
 
 
 
Pastor Wenker was de voorganger en het koor zong prachtig.  
Het werd een warme viering van samenzijn.  
Na de Eucharistieviering gingen we met elkaar in processie naar het kerkhof.  
Pastor Wenker zegende de graven en zoals altijd brandden er vele lichtjes op de 
grafzerken. Het koor zong a capella enkele liedjes; er was nogal regen voorspelt en 
daarom kon de draagbare piano niet naar buiten. Maar de weergoden waren ons 
goedgezind en het bleef droog. 
Ook werd er nog een gedicht voorgelezen en de pastor eindigde met het bidden van 
een Onze Vader en Wees Gegroet en de Zegen. 
 

Wij kunnen zeker terugkijken op een mooie herdenking van 
onze overledenen. 
Ineke Tubben 
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Heilige Willibrordus te Vilsteren 
 

Allerzielen 
 

Ieder jaar staan in onze kerk 1 en 2 november in het teken van gedenken.   
Allereerst Allerheiligen, mensen die in de geschiedenis op 
bijzondere wijze een voorbeeld zijn geweest van naasten-
liefde en op wat voor manier dan ook zich dienstbaar hebben 
gemaakt aan deze wereld. 
 
Maar meer nog spreekt voor ons 2 november, Allerzielen, tot 
de verbeelding. 
Op 2 november staan we, meer nog dan anders, stil bij alle 
naasten die ons in de dood zijn voorgegaan. Mensen die 
ons heel lief en dierbaar waren en nog steeds zijn. Gelief-
den die we nog steeds missen en nog vele jaren bij ons had-
den willen houden. 
Ook wij hadden in onze Willibrorduskerk een hele sfeervolle 
viering, samen met elkaar in verbondenheid met ieder die 
ons voorging, in liefde nog eens de namen genoemd van 
hen die ons zo dierbaar waren, hardop of in de stilte van ons 
hart. 
Na afloop van de plechtigheid gingen we samen naar ons 
kerkhof om daar een lichtje te brengen aan onze dierbaren 
die ons voorgingen.  
We mogen terug kijken op een fijne avond. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van het kerkhof tijdens allerzielenviering gemaakt vanuit de zolder van de kerk 
 
Parochieavond 
 

Nog net voor er weer aanvullende maatregelen kwamen vanuit Den Haag, hielden we op dinsdag  
9 november na twee jaar onze parochieavond. 
Hoewel de opkomst niet groot was kunnen we spreken van een hele fijne, positieve avond. 
We staan nog steeds achter de  beslissing om in ons kleine Vilsteren over te gaan naar twee vierin-
gen in de maand. Wel is onze kerk dagelijks geopend en kunnen mensen naar binnen lopen voor 
gebed, het opsteken van een kaars, of om onze mooie kerk te bezichtigen. 
We mogen nog steeds terugvallen op een mooie groep vrijwilligers. Maar ook de teruglopende be-
trokkenheid bij de kerk gaat ons aan het hart. We moeten zoeken naar nieuwe vormen van samen 
kerk zijn. 
Hierna deed Pastoor Monninkhof  zijn verhaal vanuit het pastorale team. De kansen en de zorgen 
voor de toekomst kwamen hierbij aan bod. 
Ook mochten we twee vrijwilligers  in het zonnetje zetten nl. 
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Monique Kortstee en Mannie Hendriks als dank voor hun jarenlange inzet. 
Na het officiële gedeelte was er nog een prettig informeel samenzijn. 

 

 
Vilsteren mocht zes jubilarissen huldigen 
 

Op het eind van een feestelijke viering in de Willibrorduskerk in Vilsteren kwam het hoogtepunt van 
deze zondag. 
Ze mochten maar liefst zes koorleden in het zonnetje zetten. 
Want naast het feest van Christus Koning vierden ze ook de gedenkdag van de H. Cecilia: de  
patrones van de muziek en de zang. 
De eer was aan de locatieraad om deze mensen toe te spreken en te huldigen. 
Wat geweldig, begon de voorzitter haar betoog dat we, nadat we al bijna twee jaar een toontje lager 
moesten zingen nu weer iets hebben te vieren. 
Maar liefst zes jubilarissen staan hier voor u, vijf mannen en één vrouw. Samen staan ze voor  
245 jaar zang. 
Uren repeteren en dan zondags zingen in de vieringen. Latijn, Nederlands, en met name Quodlibet 
heeft vaak ook uitstapjes naar de Engelse, de Duitse of zelfs de Franse taal die ze mogen laten ho-
ren in concerten. 
 

Als eerste viel de beurt aan  
Margret Boxebeld, alweer 25 jaar zingt 
zij het hoogste lied bij Quodlibet. We 
spreken van het hoogste lied, maar zij 
zingt graag een toontje lager, met haar 
prachtige alt-stem is zij een vaste waarde 
in het koor. In je dagelijks leven werk-
zaam in de ouderenzorg en je moet van-
wege deze werkzaamheden af en toe ver-
stek laten gaan. Maar daar is binnen het 
koor alle begrip voor. We hopen dat ze 
nog menig jaar haar stem zal laten horen. 
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Hierna mochten we Herman Niens in het middel-
punt zetten. Maar liefst 40 jaar mag hij zich laten 
horen als bas. Hij is een vaste waarde en slaat 
bijna nooit een repetitie over. Ook voor hem zijn 
dit lastige tijden. Inmiddels de 80 gepasseerd 
word je toch voorzichtig. Ook het zingen bij de 
Stuwzangers geeft hem heel veel plezier en ook 
daar is het momenteel net een knipperlicht. Dan 
weer groen licht, en kunnen ze weer en dan staat 
alles weer op rood. We hopen dat we nog een 
hele tijd van de diepe basstem van Herman  
mogen genieten.  
 

 
 
 
Hierna was het de beurt aan Bennie Bosch.   
Ook alweer 40 jaar bij het Herenkoor. Ook  Bennie mag zich bij de bassen 
laten gelden, of hoort misschien een beetje in het midden. Een plek die 
hem goed bevalt. Bennie is breed inzetbaar, we mogen ook een beroep 
op hem doen om te assisteren bij uitvaarten. Maar omdat ook het clubje 
bij het herenkoor kleiner wordt is hij ook daar zeer welkom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De volgende jubilaris is Jan Koggel.  
Helaas kan Jan om gezondheidsredenen niet meer actief deel nemen 
aan de repetities en de vieringen. Maar hij is nog steeds lid en blijft 
heel betrokken bij de Vilsterse gemeenschap. Jan heeft de afgelopen 
jaren nogal eens pech gehad, dan weer zijn stem die het opgaf, dan 
kreeg hij weer een andere tegenslag. Ik weet dat het zingen, het voor-
dragen, het liefste is wat hij doet. 
Gelukkig kan hij in Ommen alweer voorzichtig van zich laten horen. 
 
 
 

 
 
Dan is de beurt aan Johan Kampman. 
Reeds 50 jaar komt hij wekelijks naar Vilsteren en ook zijn plek is  boven 
op het koor. Maar ook hij moet na het bereiken van deze mijlpaal helaas 
de muzieknoten aan de wilgen hangen. Zijn gezondheid laat het niet meer 
toe om zich nog langer te laten horen op het koor. De Latijnse gezangen 
zal hij onderhand wel kunt dromen. Het Kyrie, Gloria, het Tantum ergo en 
wat al niet meer zij. Ontelbare keren God lof toe gezongen. We wensen 
Johan toe dat hij prachtige herinneringen bewaard aan de afgelopen  
50 jaar waarin hij met plezier heeft gezongen.  
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En dan last but not least, Bennie Meulman. 
Ook hij is een halve eeuw lid van het herenkoor. Jarenlang met  
Gerard Bloo als dirigent en nu alweer een hele tijd met dirigent  
Miranda Temmink. 
Het herenkoor is blij met zijn inbreng. Ook hij kent alle gezangen als 
zijn broekzak en is een hele vaste stabiele factor bij de tenoren. 
Bennie maakte onlangs de opmerking ‘waar een wil is, is een weg’. 
De weg naar boven naar het koor heeft hij ontelbare keren genomen.  
Ook hij is naast het herenkoor een groot liefhebber van zingen bij het 
shantykoor. We hopen dat het corona-tij binnenkort gaat keren, dat ze 
weer mogen uitvaren en het schip van Arnemuiden weer zal klinken.  
 
 
Bij deze ontvingen alle jubilarissen een oorkonde met bij behoorde versierselen, vergezeld van 
een pakketje met lekkers om thuis van te genieten. 
Wij feliciteren allen van harte en wensen hen nog mooie muzikale jaren toe. 
 
 

 
 
 

Sint Cyriacus te Hoonhorst 
 

Willibrordpenning voor echtpaar Schrijver – Gerritsen 
 

Mw. José Gerritsen was in 1981 al begonnen met het schoonmaken van de kerk. Op 18 september 
van dat jaar trouwde ze met Jan Schrijver. Sindsdien en mogelijk al eerder heeft Jan mee gehol-
pen bij de schoonmaak. Het echtpaar Schrijver was vanaf september 1981 verantwoordelijk 
voor het schoonmaken van de kerk. Bij het schoonmaken hoorde ook de “Kerkewas “. Alles 
werd mee naar huis genomen: altaarkleden, albes, kleding van de misdienaars enz.  Thuis werd al-
les gewassen en nog ouderwets gesteven en gestreken. Tot op de dag van vandaag zijn ze nog 
steeds betrokken bij het schoonmaken van de kerk. Het bisdom eert beiden door het verlenen 
van de Willibrorduspenning.  
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In de viering van zaterdagavond in de St. Cyriacuskerk hebben ze  de penning voor hun jaren-
lange belangeloze inzet voor de katholieke kerk van Hoonhorst gekregen uit handen van pastoraal 
werker mw. M. klein Overmeen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willibrordpenning Hein Hulsman 
 

 
 
Dhr. Hein Hulsman is vanaf 
1976 verantwoordelijk ge-
weest voor het kerkhof. Hij is 
dit najaar gestopt. Je zo lang 
belangeloos inzetten voor de 
kerk is ook in het bisdom niet 
onopgemerkt gebleven.  
 
Zo kreeg hij na de eucharistie-
viering van zondag 7 november 
de Willibrordpenning uitge-
reikt, een bisschoppelijke on-
derscheiding van verdienste. 
 
 
 

 
 
Kerkhof Hoonhorst 1821–2021  
Op zondag 7 november is in en na de eucharistieviering aandacht geschonken aan het bijzondere 
feit, dat Hoonhorst al 200 jaar een kerkhof heeft. Hoonhorst had de eerste katholieke begraaf-
plaats in de regio. In het begin lagen er meer overledenen begraven uit andere plaatsen dan uit 
Hoonhorst zelf. Achter in de kerk is een kleine expositie ingericht. Dhr. Hein Hulsman heeft deze 
expositie geopend. 
Achter in de kerk kunnen belangstellenden kennis nemen van de geschiedenis van het kerkhof en 
het baarhuisje. De expositie blijft staan tot en met zondag 21 november. Via de vernieuwde paden 
kan er gewandeld worden naar het baarhuisje achter op het kerkhof om dit te bezichtigen.  
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De Hoonhorster “kerkuilen” hebben vorig jaar het eerste kerkhof beschreven. U kunt de hele ge-
schiedenis nog terug lezen op onze site: www.parochiehoonhorst.nl.  
De kerk is elke dag open van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
 

 

 
 
Koorjubilaris Ben Klink  
 

Op 21 november jl. riep tijdens de Eucharistieviering pastoor Monninkhof Ben Klink naar voren. 
 

De reden daarvoor was dat Ben  
25 jaar bij het koor in Hoonhorst heeft gezongen. Hiervoor werd de onderscheiding in  
zilver uitgereikt. Ook ontving hij daarbij een oorkonde met een mooie bos bloemen.  
Hierna zijn wij met de coronamaatregelen in acht genomen nog naar zaal Kappers geweest voor 
een gezellig samenzijn met koffie, een borrel en soep met broodjes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parochiehoonhorst.nl./
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Sint Brigitta te Ommen 
 

Verslag van Monique Groen, World Servants 
 

Begin van dit jaar had ik samen met mijn broertje een inzamelingsactie (mestactie) bij onze kerk 
gehouden. En de rest van onze groep heeft het in hun kerk gedaan, de protestantse kerk in 
Omen. Het project ging niet door in de zomervakantie vanwege corona en is doorgeschoven 
naar volgend jaar. Ik heb besloten om een project in Nederland te gaan doen, namelijk in  
Den Helder. De rest van onze groep is doorgeschoven naar volgend jaar.   
 
Project Den Helder  
Van woensdag 19 augustus tot zaterdag 28 augustus ben ik met 12 deelnemers en 4 begeleiders 
naar Den Helder geweest. Vanuit de organisatie World Servants. Wegens corona zijn alle projecten 
naar het buitenland naar volgend jaar verschoven. Wegens omstandigheden heb ik ervoor gekozen 
om dit jaar een project in Nederland te doen. Mijn groep van World Servants Ommen gaat door met 
de actievoeren om volgend jaar wel naar Oeganda te kunnen.  
We zijn hartelijke ontvangen door Herman van stichting Present. We zijn de volgende dag naar het 
Fundament geweest. Nadat we als groep welkom zijn geheten door de vrijwilligers, kregen wij een 
rondleiding over het terrein van het Fundament. Het Fundament was een voormalige vogelopvang 
en wordt nu sinds begin 2020 gebruikt als consuminderhuis. Daar leren mensen op een praktische 
manier, die het wat minder breed hebben, om in de maand wat geld over houden. Ze geven bijvoor-
beeld naaiworkshops of kookworkshop. Zelf hebben wij een bloemenexpert gevolgd. We hebben 
van gedroogde bloemen een schilderijtje gemaakt. Zo heb je een leuk cadeautje om te geven :) 
In het Fundament hebben wij geklust. We hebben alle muren, radiatoren en plintjes geschilderd 
en de bar ingekort. Ook zijn we met de Stichting Present bij mensen thuis geweest, om daar te hel-
pen met verven. Het was een grote klus, heel dankbaar om de waardering te mogen zien. Ze waren 
er super blij mee!  
We hebben ook leuke uitstapjes gedaan. We gingen met de boot naar Texel, om daar te surfen en 
vervolgens hebben we daar lekker gesmikkeld van het eten. Op zondag zijn we bij een evangelische 
kerk geweest. Heel interessant om een dienst te mogen zien, vanuit een andere kerk. 
In de ochtenden hadden we allemaal goeiemorgengesprekjes. Elke dag over een ander onder-
werp. We hebben veel over het geloof gepraat. Het was zeker een hele leerzame werkvakantie! 
Ik ben zelf heel dankbaar dat ik het project in Den Helder heb mogen ervaren! Het is toch wel an-
ders dan in Afrika maar naar mijn mening, boven mijn verwachtingen uitgekomen :) Heb veel nieuwe 
mensen ontmoet met leuke en leerzame verhalen. 
Via worldservants.nl en YouTube worldservants roadtripNL Den Helder kunt u leuke foto's en 
filmpjes zien van ons project. Neem gerust een kijkje :) 
'Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander samen met God' 
Hartelijke groet, 
Monique Groen, deelneemster 2021 World Servants Ommen  
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Heilig van Hart van Jezus te Lemelerveld 

 
Wat doet de tienerclub in Lemelerveld? 

 
Pastoraatsgroep in gesprek met de tienerclub. 

 
Op 3 november had de pastoraatsgroep de leiding van de 
tienerclub op bezoek. 
De leiding van de tienerclub bestaat uit drie bestuursleden en de groepen worden geleid door 
ouders van de kinderen. 
Er zijn vier groepen tieners. Momenteel een groep van 8,19,18 en 10 tieners. 
De leiding wordt gevormd door ouders van de kinderen in die groep. Groep 8 wordt uitgenodigd 
door de Brugklasgroep. Ook anders gelovige kinderen mogen bij de tienerclub als zij dat willen. 

 
4x per jaar komen de ouders van de groepen bij elkaar voor overleg. 

 
Activiteiten: Deze bestaan uit twee maatschappelijke opdrachten en drie uitjes. 
Maatschappelijke opdrachten zijn zoal:  

• Spelletjes in Brugstede of ’t Anker.( zorgcentra) 

• Kerk schoonmaken 

• Lege flessenactie ( geldinzameling voor reis Polen) 

• Tienerbolactie ( geldinzameling voor reis Polen) 

• Boekjes vouwen nieten actie kerkbalans. 
 De uitjes worden in overleg met de kinderen gepland. 
 Volgend jaar herfstvakantie gaat de reis naar Polen weer plaatsvinden.  
 De tieners die toen bij de tienerclub waren worden hierbij ook nog betrokken.  
            
           De tienerclub is dus een club die veel doet en waar we trots op zijn.  
 

Oecumenische Adventsviering in Lemelerveld 
 

Tekens van hoop! 
Dat was het thema van de 
oecumenische adventsvie-
ring van de Raad van Ker-
ken, op zondag 28 no-
vember in de H.Hartkerk. 
Waar zie jij, ondanks alle 
maatregelen rondom co-
rona en zorgen om het kli-
maat, tekens van hoop. 
Ondanks de sombere tijd 
en weersomstandigheden, 
zijn er toch altijd wel weer 
sporen van hoop te vin-
den. Kinderen worden ge-
boren, de bomen werken 
aan de knoppen voor een 
nieuw bloeiseizoen en er zijn zoveel mensen die zich inzetten voor het welzijn en geluk van een an-
der. Blijf hopen en uitzien naar Het Kind dat met Kerstmis geboren zal worden. 
In woord en gebed en met treffende zang van het dameskoor van de parochie werd deze adventtijd 
goed ingezet. 
Om de daad bij het woord te voegen en als teken van hoop, was de opbrengst van de collecte voor 
het Sociaal Steunpunt van de Kerken, die kerstpakketten samenstelt voor de minima in onze dor-
pen. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

 
Sint Nicolaas op bezoek in zijn kerk 
 
 
Op zondagochtend 5 december waren alle kerkgangers erg 
verrast toen Sint Nicolaas van achter uit de kerk naar voren 
kwam lopen.  
 
Sint Nicolaas nam plaats achter de preekstoel en heette  
iedereen welkom in zijn ruim 158 jaar oude kerk.  
In al die jaren heeft hij nog nooit een viering bijgewoond.  
De Goed Heiligman had daarom dit jaar op zondag 5 december 
tijd vrij gehouden om naar zijn Nicolaaskerk in Lierderholthuis te 
gaan.  
 
Omdat de Goed Heilig man bijna jarig is trakteerde hij tijdens het 
koffiedrinken op speculaas koeken. 

 
 
 
 
 

 
Kerstbeelden in volle Glorie(a) 
 

Het bijzondere aan onze kerstgroep is dat de beelden 
uit drie verschillende kerstgroepen zijn samenge-
steld. De beelden met een rond voetstuk komen uit 
Hanhoven, de beelden met een vierkant voetstuk uit 
Enschede. Kindje Jezus is niet van gips maar van 
was gemaakt.  
De beeldengroep dateert uit de periode 1880-
1890. In de loop van al die jaren hebben de kleurrijke 
gipsen beelden behoorlijke schade opgelopen en wa-
ren ze aan een grondige restauratie toe. Alle kerst-
beelden zijn in april en mei stuk voor stuk geres-
taureerd. Vooral het voetstuk en de uitstekende de-
len van de beelden zijn erg kwetsbaar en waren fors 
beschadigd. Vocht was ook een boosdoener. Daarom 
is nu de biechtstoel geïsoleerd om optrekkend vocht 
tegen te gaan. Alle beelden zijn nu weer als nieuw 
en staan met kerst in volle glorie(a) weer op hun 
vaste plaats in de kerststal. 

 
Vrede zit in iedereen 
 

De kerstdagen staan weer voor de deur. Voor de één 
is kerst een groot feest. Het is gezellig om samen met 
de familie rond de kerstboom te zitten, lekker eten. 
We willen elkaar hierbij niet besmetten met het coronavirus. Daarom is het belangrijk dat iedereen 
de coronaregels blijft volgen. Voor een ander is het een opluchting dat deze dagen weer voorbij zijn. 
Want juist deze dagen geven soms een sterk gevoel van eenzaamheid. Er is geen familie (meer) 
om kerst mee te vieren, er is geen geld voor lekker eten of men is op de vlucht voor oorlog en ge-
weld. Dit is al eeuwenlang zo. Maar met de moderne communicatiemiddelen worden we er nu wel 
iedere dag met de neus bovenop gedrukt. Met kerst zingen we "Ere zij God in de hoge en vrede op 
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aarde onder de mensen van goede wil”. Maar niet alleen met kerst gaat het over vrede op aarde. 
Ook wanneer we in de zondagochtendviering bij elkaar zijn wensen we elkaar, vaak, met een glim-
lach op het gezicht, de vrede toe. Of te wel we zeggen dan tegen elkaar ik accepteer jou, en ik hoop 
dat je mij ook accepteer zoals ik ben. Het mooie van ons dorp is dat dit saamhorigheid gevoel er ge-
woon is. Dit zien we nu ook bij de wederopbouw van het café. Vele mensen zijn hierbij betrokken. 
Iedereen met zijn eigen kennis en kundigheid zowel achter de schermen als op de bouw.  
Vrede zit in iedereen.  
De locatieraad en de pastoraatsgroep van Lierderholthuis wenst iedereen  
Prettige kerstdagen en voor het nieuwe jaar veel geluk in kleine en grote dingen. Maar vooral 
in saamhorigheid met elkaar     VREDE 
 

 
Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

Wegens Corona 
gaan alle catechetische kringen 

en 
gespreksgroepen 

in december helaas niet door. 
 
 

Voor meer informatie zie onze website 
www.emmanuelparochie.nl 

 
 
 
 
 
Diaconie 
 
De Emmanuelparochie gaat in 2022 op bedevaart naar Lourdes 
 

In  het Parochieel Lourdesoverleg is onlangs afgesproken om  in 
2022 weer op bedevaart te gaan naar Lourdes. 
Nu de VNB als organisatie niet meer bestaat, is door het bisdom 
voor bedevaarten samenwerking gezocht met het Huis voor de Pel-
grim, gevestigd te Maastricht. 
 
Mevr. Ciska Derks, die voor de Emmanuelparochie de contactper-
soon is bij het Huis voor de Pelgrim (HvdP),  heeft onze parochie 
aangemeld voor een traditionele Lourdesreis in de periode 7/m 12 
september 2022. Dit betreft een vliegreis en er is een reservering 
gemaakt voor 40 pelgrims. 
 
Voor deze bedevaartsreis is Ton van den Berg, Lourdescomité 
Heino, de primaire interne contactpersoon; hij zal in samenwerking 
met Catharien Smit de individuele aanmeldingen bij HvdP invoeren 
en als hotelleider deze reis gaan begeleiden. 
 
Medio februari 2022 zal er concrete en gedetailleerde informatie over de reis zijn en dan zullen er 
ook inschrijfformulieren beschikbaar zijn. 
U kunt dan zeker weer een artikeltje verwachten. 
 
U mag er nu alvast over na gaan denken. : 7 t/m 12 september 2022. 
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Pelgrims / parochianen, die  een voor-aanmelding willen doen voor deze bedevaart, kunnen dat 
melden bij een van de contactpersonen in de parochie. 
 

Voor Dalfsen: Gerard Hollak (0529 433331) g.hollak@outlook.com; 
 

Voor Hoonhorst: Hermien Schoorlemmer (0529 401946) hermien@schoorlemmer.nu; 
 

Voor Ommen: Ciska Derks (0529 450438) ciska.derks.cd@gmail.com; 
 

Voor Lemelerveld en Vilsteren: Janny Horstman (06 15458008) jannyhorstmanwink@gmail.com; 
                                                   Lies Akkermans (0572 372003) liesakkermans22@gmail.com 
 

Voor Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en Den Belte: Gerard Froeling (0523 613127) 
                           gerardfroeling@ziggo.nl; 
 

Voor Heino en Lierderholthuis: Ton van den Berg (06 51107509) delmontania.ton@planet.nl; 
                                                   Catharien Smit (0572 390914) ajgsmit@hetnet.nl. 
 

 
Kerstboodschap Pastor Thomas 
 

Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India.  
Allereerst mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal. Ik wil jullie allen in deze adventstijd een Zalig 
Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht nieuw leven en licht voor vele mensen. Dat het kerst-
feest ons nieuwe inspiratie mag geven om ons leven op anderen gericht te maken. Vooral in deze 
tijd van corona, om licht te schenken voor diegene die in het donker zijn. 
 
Vorig jaar was het voor mij een moeilijk jaar. Mijn broer is op 56-jarige leeftijd aan een hersentumor 
overleden. Mijn moeder en de vrouw van mijn overleden broer wonen nu samen in het huis. Ik werk 
als pastoor in een parochie niet zo ver van hen vandaan en kan hen regelmatig bezoeken. 
 
Zoals jullie wel weten is in 2008 het Pastor Thomas Fonds opgericht. Door vele donaties en acties  
kunnen er veel kinderen naar school gaan waarvan de ouders de kosten hiervoor niet kunnen beta-
len. Hiervoor mijn hartelijke dank.  
Vanaf het begin van de corona epidemie, zijn de scholen hier dicht. De lessen worden online gege-
ven.  Vele kinderen hebben geen smartphone met beltegoed en internet, daarom kunnen ze de les-
sen niet volgen. Ongeveer 50 kinderen hebben we toen vanuit het Pastor Thomas Fonds een 
smartphone met beltegoed en ongeveer 100 kinderen hebben een bijdrage gekregen om beltegoed 
te kopen.  
Ook hebben we aan ruim 100 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Als de ouders niet kunnen/ 
mogen werken vanwege de pandemie, dan is er ook geen geld.  Zo konden we ook een groot aantal 
gezinnen helpen.  
 
Ik dank alle mensen die geld hebben geschonken. Mijn hartelijke dank ook namens de kinderen en 
hun ouders. 
 
Ik wens u en allen en allen die u dierbaar zijn, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 
2022 toe. Moge het licht en leven in de kribbe ons leven verlichten en vernieuwen. 
 
Hartelijke groeten, 
Pastor Thomas  
 

 

mailto:g.hollak@outlook.com
mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:ciska.derks.cd@gmail.com
mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
mailto:liesakkermans22@gmail.com
mailto:gerardfroeling@ziggo.nl
mailto:delmontania.ton@planet.nl
mailto:ajgsmit@hetnet.nl
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Nieuws uit het pastoraal team en parochiebestuur 
 

Communiqué 1 december 2021 
 

Persconferentie van vrijdag 26 november jl. 
 

Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december jl. 
 

Op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aantal co-
ronabesmettingen te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben onze Bisschoppen vandaag ook 
nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanu-
elparochie sluiten we ons hierbij aan. Ook wij zijn van mening, dat onze kerken geen bron mogen 
worden van besmetting. 
 

Toepassing in onze Emmanuelparochie 
Per direct: 

a. Voorlopig geen avondvieringen met kerkgangers erbij, ook niet met Kerst 
b. De eerstkomende tijd ook geen kerkelijke vergaderingen of  bijeenkomsten na 17.00 uur 
c. Alle koorrepetities worden opgeschort 
d. Bij vieringen – zowel live als online – kan er gezongen worden door een cantorgroep van 

maximaal 6 personen 
e. Terughoudendheid in het bezoekwerk (pastorale bezoeken bij mensen thuis) 
f. Bezoek aan zorgcentra: we volgen het beleid van het betreffende zorgcentrum 

 

Vieringen 
Conform het besluit van de Nederlandse Bisschoppen worden alle avondvieringen met kerkgan-
gers in onze parochie per direct opgeschort. Avondvieringen kunnen wel worden gelivestreamd, 
maar zonder de aanwezigheid van kerkgangers. Alleen de medewerkers, die nodig zijn voor het 
livestreamen van deze avondviering, zijn dan in het kerkgebouw. Voor een avondviering, die ge-
livestreamd wordt, kan een cantorgroep worden ingeschakeld van maximaal 6 personen. Voor aan-
vang van deze avondvieringen worden er geen klokken geluid. 
 

Doordeweeks en ook op zaterdag en zondag kunnen er, overdag, in onze gebouwen wel vieringen 
plaatsvinden. Alle vieringen, die nog zullen plaatsvinden, zijn hoe dan ook om 17.00 uur afgelopen.  
 

Over de concrete invulling van het rooster van vieringen de komende tijd zult U zo spoedig mogelijk 
nader worden geïnformeerd. 
 
Kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten 
Per direct zullen er in onze kerkgebouwen tot nader order na 17.00 uur ’s avonds geen kerkelijke 
vergaderingen en bijeenkomsten meer plaatsvinden. Eventuele vergaderingen en andere besprekin-
gen of overleggen, kunnen online worden gehouden. 
 
Koorzang 
Koorzang door een cantorgroep blijft mogelijk. Deze cantorgroep omvat niet meer dan 6 personen. 
De leden van de cantorgroep staan bij voorkeur in een ‘zig zag opstelling’ en houden onderling an-
derhalve meter afstand.  
Alle koorrepetities worden tot nader order opgeschort. 
 
Bezoekwerk 
Bij pastorale bezoeken bij mensen thuis zullen wij als pastoraal team uiterste terughoudendheid in 
acht nemen. Hierover zal door de pastor tevoren afstemming plaatsvinden van met de te bezoeken 
parochiaan. 
 

Voor wat betreft activiteiten, bezoeken en vieringen in zorgcentra, volgen wij als pastoraal team het 
beleid van het betreffende zorgcentrum 
 
Vieringen met Kerst 
Hierover zult U tijdig worden geïnformeerd.  
Op Kerstavond 24 december a.s. zullen er na 17.00 uur geen nachtmissen zijn. 
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Website 
Actuele informatie kunt U ook vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl. 
Ook de locaties zullen actuele informatie opnemen op hun eigen website. 
 
Tot slot 
We leven in een barre tijd. Toch hopen we als pastoraal team, dat deze Advent, waarin wij de komst 
van Christus verwachten, voor U ook een bron van hoop en troost mag zijn. Van harte wensen wij U 
Gods zegen, heel veel sterkte en alle goeds. Blijf gezond ! 
Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
                                                                   Pastoor André Monninkhof 
 
 

Diakenwijding Richard Meijer 
 

Onlangs heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan 
U voorgesteld. Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy 
woont hij in Hoonhorst. In het dagelijks leven werkt Richard voor de 
Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling beheer en techniek be-
heert hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met storingen in 
de elektronica die zijn brandweer collega’s gebruiken. Naast deze 
werkzaamheden is hij één van de communicatie-adviseurs die de 
media te woord staat bij inzet van de brandweer.  
In de kerk in Hoonhorst is hij actief als acoliet. 
 

De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom 
gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochie Heilig Kruis (Raalte en 
omgeving) en H. Lebuïnus (Deventer en omgeving) heeft hij kort ge-
leden met succes afgerond. 
 

Inmiddels is Richard in onze Emmanuelparochie begonnen aan een 
‘elfstedentocht’ langs onze geloofsgemeenschappen. In drie van onze kerken heeft hij zich inmid-
dels gepresenteerd; andere plaatsen zullen zo spoedig mogelijk volgen. 
 

De diakenwijding van Richard is gepland op zaterdag 15 januari aanstaande in de Kathedraal 
in Utrecht. Door de huidige coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de Kathedraal beperkt. Dit 
betekent, dat de wijding alleen op uitnodiging is te bezoeken. Wel zal er een livestream zijn. Op 
deze manier kunt U de wijding live, of op uw eigen tijd, meebeleven. 
 

Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst assisteren als diaken in de vie-
ring in de Brigittakerk in Ommen, aanvang 11.00 uur. Over de organisatie van deze viering wordt 
nog overlegd. Verdere informatie zult U te zijner tijd kunnen vinden op de website van onze paro-
chie, www.emmanuelparochie.nl  
 

Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als onbezoldigd permanent diaken 
werkzaam zijn, ter ondersteuning van het pastoraal team en ten dienste van onze Emmanuel- 
parochie. 
 

Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de liturgische kleding, die hij nodig 
heeft om zijn taken als diaken goed te kunnen vervullen. Hiertoe hebben we bij een firma een 
set dalmatieken en vier diakenstola’s besteld, in de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood. 
Een dalmatiek is het liturgische ‘bovenkleed’ van de diaken, te vergelijken met het kazuifel van de 
priester. Als parochianen kunt U hieraan financieel bijdragen door Uw bijdrage te storten op het 
rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378 9453 27 ten name van Rooms 
Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van “diakenwijding Richard Meijer”.  Bij 
voorbaat dank voor uw goede gaven! 
 

Dank voor uw gebed voor Richard op weg naar zijn diakenwijding op 15 januari aanstaande. 
Pastoor André Monninkhof 

 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
http://www.emmanuelparochie.nl/
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Pastoraal artikel 
 

God en mens concurreren niet 1 

 

De discussie over vaccinatie wel-of-niet woedt ook in de kerken en wel met soms verrassende 
standpunten en radicale opvattingen. 
De staphorster orthodoxie blijkt inzake preventie springlevend: men vertrouwt op God OF men ver-
trouwt op een vaccin, ofwel men vertrouwt op geloof OF op de wetenschap. Men kan immers niet 
twee heren dienen!  
Het staphorster bezwaar tegen vaccinatie is dat mensen eigenmachtig ingrijpen in de feitelijk natuur-
lijke gang van zaken - welke echter stilzwijgend als ´goddelijke voorzienigheid´ wordt geduid. Hier-
mee staat vaccinatie Gods plan en de goddelijke uitvoering daarvan, in de weg. De Heer gééft, de 
Heer néémt… Vandaar dat (preventieve) vaccinatie moet worden afgewezen. In geval iemand ech-
ter ziek wordt, blijkt de zorgplicht echter toch sterker dan de vaccinale onthouding.  
Deze staphorster orthodoxie is een versie van een aloude opvatting die zich vaker voordoet in ´or-
thodoxe´ religieuze bewegingen en geloofsgemeenschappen. Ook beperkt deze opvatting zich niet 
tot het christendom. 2   Deze opvatting berust op wat ik een concurrentie-model zou willen noemen: 
preventie en genezing komen OFWEL ´van boven´ (Gods voorzienigheid) - OFWEL ´van beneden´ 
(het menselijk vaccin of geneesmiddel). Wie het heil van God verwacht, kiest ervoor zich niet te la-
ten vaccineren – wie het heil van de wetenschap verwacht, kiest voor vaccinatie. Maar er moet wel 
worden gekozen! Men kan zich immers niet tegelijk wel én niet laten vaccineren.  
 
Tegen dit concurrentiemodel valt wel het één en ander in te brengen. Hoewel de profeet Jeremia 
benadrukt dat het beter is om op de Heer te vertrouwen dan (slechts) op mensen 3, behoort dit toch 
niet tot de hoofdstroom van de Bijbelse traditie. Deze hoofdstroom berust eerder op een coöperatief-
model, waarvan het Verbond tussen God en Zijn Volk de eerste grote uitdrukking is. Het Verbond is 
een religieus contract – vergelijkbaar met een huwelijk – met wederzijdse rechten en plichten van 
beide partijen. Maar al vóór de sluiting van het Verbond 4, bleek al bij het gebeuren van de bevrijding 
bij de Rode Zee dat de relatie tussen God en Zijn Volk een interactief gebeuren is, kortom: wat Is-
raël doet (ten goede of ten kwade), doet ertoe!  
 
Een rabbijnse uitleg (midrash) wil deze coöperatie van God en Zijn Volk bij de Rode Zee illustreren. 
Volgens deze verhalende uitleg kwamen Mozes en het Volk bij de Rode Zee tot staan: vóór hen lag 
de onbegaanbare watermassa – achter hen waren de Egyptische soldaten in achtervolging. Wat te 
doen? De midrash vertelt dat God aan Mozes het bevel gaf om voort te gaan. Gezien de benarde en 
uitzichtloze situatie een onmogelijk uitvoerbaar bevel. Wie zal de eerste stap wagen in de verzwel-
gende golven? Misschien is het wel met een teen begonnen, maar uiteindelijk waagde ene 
Nachshon 5 het om in de golven van de Rode Zee te springen. Toen het water hem letterlijk aan de 
lippen stond, sprak God opnieuw tot Mozes en vroeg verbaasd: ´Mijn geliefden verdrinken in de 
woedende zee en jij staat daar maar te bidden? ´ ´Wat moet ik doen? ´ vroeg Mozes. En God ant-
woordde: ´Steek je staf uit en spreid je hand uit over de zee die uiteen zal splijten en Israël zal in de 
zee op droog land komen´ 6. En zo gebeurde het. Het initiatief ´van beneden´ door Nachshon werd 
door God beantwoord met een antwoordend initiatief ´van boven´. Nachshon werd natuurlijk gepre-
zen en beloond op zijn moed.  Toen de wateren zich openden, kwam de weg vrij van de bevrijding 
bij de Rode Zee. Maar - zo verhaalt de midrash - ´als de joden toen niet waren gaan lopen, hadden 
ze nu nog in Egypte gezeten! ´ Wat Israël doet of nalaat, doet ertoe!  
 

´Mijn geliefden verdrinken in de woedende zee en jij staat daar maar te bidden? ´ 
´Wat moet ik doen? ´ vroeg Mozes. 

 

De conclusie is dat de redding van Israël bij de Rode Zee niet enkel een zaak was van God alleen 
met Israël als een willoos lijdend voorwerp, zoals wel wordt gedacht. Het initiatief ligt hier zelfs ´be-
neden´ en als God de wateren opent (in antwoord op dit initiatief!), hangt het nog steeds van Mozes 
en het Volk af of er een gebeuren van bevrijding zal worden gerealiseerd. 
Een soortgelijke samenhang van goddelijke- en menselijke coöperatie kunnen we ook terugvinden 
in het Nieuwe Testament en wel in de kern van Jezus´ boodschap. Het dubbele hoofdgebod van de 
liefde gebiedt God lief te hebben en je naaste lief te hebben als jezelf  7. Het gaat hier juist niet om: 
OFWEL God lief te hebben - OFWEL je naaste lief te hebben, want beide geboden zijn immers één!  
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Er is geen concurrentie tussen de liefde tot God en de liefde tot een medemens: het gaat om één en 
dezelfde liefde in een andere hoedanigheid.  Het dubbele hoofdgebod drukt interactie uit, zelfs co-
operatie. De liefde tot God wordt wel onderscheiden, maar niet gescheiden van de liefde tot de me-
demens: God blijft God en de naaste blijft de naaste. Maar God liefhebben, roept de liefde tot de 
naaste op en (omgekeerd) de naaste liefhebben, ontsluit de liefde tot God. Het is bidden én werken, 
de dominee én de arts, het gebed én het vaccin, bóven én benéden, coöperatie met een impuls á la 
Nachshon, een impuls ´van beneden´ als het even kan.  
 
Het Koninkrijk van God is tegelijk een gave van God en een opgave voor mensen. Als héél Israël 
één Shabbat voortreffelijk zou houden, dan zou het Rijk Gods onmiddellijk aanbreken, zo luidt een 
joods gezegde. Het punt is hier niet of het voortreffelijk houden van Shabbat tot de reële menselijke 
mogelijkheden hoort 8. Het punt is dat er een relatie wordt gelegd tussen de komst van het Konink-
rijk en het actuele menselijke handelen. Coöperatie nodigt uit tot actieve handeling (´eraan doen wat 
je kunt´) – concurrentie nodigt uit tot passieve afwachting (´wachten en bidden´). En als de passieve 
afwachting dan toch uiteindelijk breekt, slaat geloof vaak om in een seculier activisme zonder God: 
de makkelijke weg om God vervolgens te verwijten wat wij zelf hebben nagelaten.  
Vaccins werken, zoveel is wel aangetoond. Wellicht kunnen we ze beschouwen als een initiatief 
´van beneden´ dat vraagt om een antwoordend initiatief ´van boven´. Als God de wateren naar pre-
ventie en genezing opent, dan ´moeten we wel gaan lopen´, anders blijven we waar we zijn. Ver-
trouw zowel op de arts als op de dominee, maar wantrouw beiden ook altijd een beetje – mensen 
zijn God immers niet.  
Joop Butti 
 
Noten 
1. ´God en mens concurreren niet´ door J. Van Kilsdonk in het dagblad Trouw op 13 april 1996 
2.  Bekend is deze ´orthodoxe´ opvatting ook van joodse religieuze groeperingen die fel gekant zijn 
tegen het bestaan van de Staat Israël. Het argument hierbij is dat het joodse volk niet heeft gewacht 
op de Messias die - aan het einde der tijden - de soevereiniteit van Israël zou herstellen, maar dat 
de Zionisten deze soevereiniteit in 1947 eigenmachtig hebben gerealiseerd bij het uitroepen van de 
Staat Israël.  
3. Jeremia 17, 5-8 
4. Jozua 24, 14-28 
5. Nachshon: zie ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nachshon 
6. Exodus 14, 15 
7. Mattheüs 22, 34-40 
8. De sprong van Nachshon in de woedende golven van de Rode Zee viel ook buiten de ´menselijke 
mogelijkheden´ en lijkt eerder een wanhoopsdaad ´op hoop van zegen´ 
 
 

Tot slot 
 

Kort voor het begin van de Advent is de website VierKerstmis.nl online gegaan. Deze website 
is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te roepen Kerstmis te vie-
ren, als het kan bij (een van) de vieringen in de eigen kerk, maar als daar geen plek is in ver-
band met coronamaatregelen, ook thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de livestream 
van een parochie of met de mis op NPO2. 
 
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het sa-
men vieren van Kerstmis en wil ook in 2021 
mensen helpen om de site van de eigen parochie te 
vinden. Op die parochiesite kunnen bezoekers op 
het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vie-
ringen zijn en of er eventueel nog beperkingen of 
maatregelen gelden om aanwezig te kunnen zijn.  
 

http://www.vierkerstmis.nl/
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Downloads bij de vieringen 
De website is net voor het begin van de Advent online gegaan 
en biedt voor alle zondagen van de Advent en Kerstmis via 
een link een speciaal boekje in de vorm van een download. 
Deze boekjes helpen om thuis mee te kunnen vieren als het in 
verband met  
corona niet mogelijk is om naar de kerk te gaan. Deze down-
loads worden verzorgd door de Katholieke Bijbelstichting 
(KBS) en bevatten onder meer de lezingen maar ook gebeden 
voor de betreffende zondag. 
 
Voor kinderen is op VierKerstmis.nl een doeboekje te vinden 
met onder meer tips om te knutselen, te puzzelen en een re-
cept voor kerstkransjes. Ook zijn er speciale VierKerstmis-
kerstkaarten, geschikt om te laten drukken, maar ook in een 
variant om zelf te printen en zo klaar te maken voor verzen-
ding naar familie, vrienden of naar iemand in de eigen omge-
ving die blij zou worden van een mooi kaartje in de kersttijd.  
 
De Advent is van oudsher een periode om te delen met diege-

nen die minder hebben en vandaar ook de link op Vierkerstmis.nl naar de Adventsactie, met de op-
roep om te geven. 
 
 

Ga naar VierKerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis! 
 

 

http://www.vierkerstmis.nl/
http://www.vierkerstmis.nl/

