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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen: 
 
Heilige Willibrordus te Vilsteren 
 

Melkbus voor bijdrage onderhoud H. Willibrord 
 

Sinds december heeft de locatieraad van Vilsteren een melkbus voor een  
vrijwillige bijdrage achter in de 
kerk geplaats. 
 
Tijdens de pandemie merkten we 
dat er grote behoefte is bij bezoe-
kers aan Vilsteren om even de 
kerk binnen te lopen voor een 
gebed of om een kaarsje aan te 
steken. 
We hebben een aantal vrijwilligers 
bereid gevonden om (bij goed 
weer) de kerkdeur dagelijks te 
openen en te sluiten.  
 
In het gastenboek is dan ook te  
lezen hoezeer de bezoekers dit 
waarderen. 
 
                                            

 
 
Dit leek ons tevens een goed moment om aan de 
bezoekers een (vrijwillige) bijdrage te vragen 
voor het onderhoud van onze kerk. 
De locatieraad.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 
Tijdens beide Kerstdagen waren de deuren van de Kerk geopend en konden mensen de 
prachtige kerststal bewonderen. Vele parochianen, waaronder veel gezinnen, hebben hiervan ge-
bruik gemaakt. Op een open plek stond een kerstboom. Daarbij een tafeltje met gekleurde papier-
tjes, speciale stiften en plastic ballen. De bedoeling was dat bezoekers een kerstwens of 
kerstgedachte op het papiertje schreven, deze in de bal stopten en de bal in de boom hingen.  
Velen, met name vele kinderen, hebben hiervan gebruik gemaakt.  
Op bijgaande foto is een bloemlezing van een aantal wensen en gedachten te zien. 
 

 
 
Sint Brigitta te Ommen 
 

Jongvolwassenen groep: Lumen Christi 
 

Naar aanleiding van vragen vanuit meerdere kanten of er geen mogelijkheid is voor jongvolwas-
senen om te praten over het katholieke geloof, is de groep Lumen Christi opgericht.  

Sinds oktober 2021 komen we maandelijks bijeen in het parochiecentrum van Ommen (als  
Corona dit toestaat). Hierbij bespreken we samen met Pastoor Monninkhof het evangelie van de 
dan aanstaande zondag. Ook staan we stil bij onderwerpen om de achtergrond ervan te bespre-
ken. Onderwerpen zoals communie en biecht zijn hierbij bijvoorbeeld aan bod gekomen.  
Daarnaast is het een gezellig samenzijn en is het fijn om met leeftijdsgenoten te praten over het 
geloof en wat je bezighoudt.  
 
Het is altijd mogelijk om een avond langs te komen om te zien of het bij je past.  
Bij interesse horen we graag van je! 
 
Contactpersoon: Vera Laning-Captein – veracaptein@hotmail.com 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Monumentenwacht 
 

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland helpt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud 
van hun monument. Zij inspecteren bij ons iedere twee jaar de bouwkundige staat van het 
kerkgebouw. Hierna maken zij een rapport op met daarin praktische tips over noodzakelijk onder-
houd. Tijdens de inspectieronde voeren zij kleine werkzaamheden zelf uit.  
Op maandag 25 oktober 2021 heeft Monumentenwacht weer haar bouwkundige controle in en 
om onze kerk uitgevoerd. Uit het rapport blijkt dat de constructieve staat (casco) en het onder-
houd van het gebouw goed is. Uit de rapporten van de afgelopen 5 jaar blijkt dat de onderhouds-
toestand gelijk blijft. Dit is een gevolg van het feit dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. 
Dit mooie rapport hebben we mede te danken aan inzet, deskundigheid en creativiteit van vele 
vrijwilligers.   
 

Doop – Eerste Communie 
 

Voor vele jaren geleden leiden in Lierderholthuis de meeste mensen hun leven volgens vaste pa-
tronen. Deze werden van generatie op generatie doorgegeven. Het was toen vanzelfsprekend dat 
je in het dorp naar school ging, opleiding volgde, werk vond en een vriendenkring opbouwde. Hier 
ook je partner vond en in de kerk trouwde en je kinderen lied dopen. Dat is nu geheel anders. 
Vanaf jonge leeftijd leren de kinderen hun eigen keuzes te maken. En de keuzemogelijkheden zijn 
ook enorm toegenomen. Partners hebben tegenwoordig heel verschillende achtergronden waar-
door het al dan niet laten inzegenen van het huwelijk en/of het dopen van de kinderen niet meer 
vanzelfsprekend is. De ouders die tegenwoordig hun kind wel laten dopen zijn zelf christenen. Zij 
hebben zelf van hun ouders het geloof en het doopsel mee gekregen als een waardevolle traditie.  
En de ouders ervaren zelf de verbinding met de kerk en het aangeraakt voelen door het geloof.  
 
Wanneer de kinderen 6, 7 of 8 jaar zijn mogen zij de Eerste Heilige Communie ontvangen. De Eer-
ste Heilige Communie is in de Rooms Katholieke kerk een feestelijke gelegenheid dat je voor het 
eerst de communie mag ontvangen in de eucharistieviering. Dit jaar ontvangen zes kinderen op 
zondag 22 mei hun Eerste Communie. In de weken die hieraan voorafgaan worden ze hiernaar-
toe begeleid.  
Tijdens een van de bijeenkomsten van de pastoraatsgroep stonden wij even stil bij de vraag, 
wat betekent het doopsel? Naar aanleiding van de Eerst Heilige Communie die in mei plaats zal 
vinden, zijn we in overleg gegaan met de school. Om alle kinderen kennis te laten maken met het 
doopsel is er nu op woensdag 16 februari voor alle kinderen in de kerk hierover een korte 
eenvoudige uitleg georganiseerd.  Dit is wel onder voorbehoud i.v.m. coronaregel 

 
 

 
 
Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht:  
    Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 

 
Een aantal activiteiten is weer opgestart. 

Deelnemers hebben  
persoonlijk bericht ontvangen. 

 
Voor meer informatie zie onze website  

www.emmanuelparochie.nl 
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Nieuws van pastoraal team en parochiebestuur 
 

Wij ontvingen van het Bisdom de benoemingsbrief van Richard Meijer,  
met de volgende inhoud: 
     

Aan de heer H.R. Meijer 
                                                       

Utrecht, 4 januari 2022             
 
Eerwaarde heer, 
 

Hierbij benoem ik u met ingang van 5 januari 2022 als kandidaat-diaken met een speciale opdracht  
in de Emmanuelparochie te Ommen. Deze benoeming geldt voor een periode van vierjaar. 

 

De volgende taken zult u voorlopig behartigen: 
1. Zondagsliturgie: één keer per maand in een weekend in een viering assisteren: 
     Of: in één of meer Eucharistievieringen dat weekend met preek; 
     Of: zelfstandig voorgaan in één of meer woord- en communievieringen dan wel 
     gebedsdiensten in dat weekend, met preek. 
2. Bezoekwerk aan zieken, ouderen, eenzamen en mensen die daar naar vragen. 
      Dit door middel van individueel pastoraat. 
      Dit pastoraat kan onder meer plaatsvinden in zorgcentra in het gebied van de 
      Emmanuelparochie. 
3. Participatie in het diaconale werk in inloophuis "De Oase" in Dedemsvaart. 
4. Participatie in het groot pastoraal team van de Emmanuelparochie. 
5. Over het diaconale werk contact houden met de profieldragers diaconie in de pastoraatsgroepen  

          in de Emmanuelparochie. 
6. Andere werkzaamheden, af te stemmen met de pastoor. Hieronder vallen ook het voorgaan in 

         doopvieringen en het assisteren bij huwelijksvieringen wanneer de pastoor, in overleg met het  
    pastoraal team, hierom verzoekt. 

 

Uw diaconale taken zullen maximaal 10 uur per week bedragen. De overige afspraken over uw 
werk en de begeleiding daarvan zijn vastgelegd in de overeenkomst van 23 december 2021. 

 

Ik verzoek u het contact met vicaris R.G.W. Cornelissen en de overige collega's in het vicariaat  
Deventer te onderhouden en de kerkelijke regelingen betreffende uw pastorale werk te respecteren.  

 

Moge uw diaconale opdracht u veel vreugde verschaffen.  
 

Met beste zegenwens en hartelijke groet verblijf ik,  
 

In Christo 
  

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk  
Aartsbisschop van Utrecht 

 
 
Op 5 januari jl. heeft onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, Richard Meijer benoemd als kandi-
daat-diaken in onze Emmanuelparochie.  
Op zondag 16 januari jl. is Richard in de eucharistieviering in het eucharistisch centrum van onze 
parochie, de Brigittakerk in Ommen, gepresenteerd als kandidaat-diaken. 
In deze viering heeft Richard – na een korte preek van pastoor André Monninkhof – een getuigenis 
gegeven. Verder heeft hij in deze viering een belofte afgelegd en heeft hij van pastoor Monninkhof 
een zegen ontvangen voor zijn werk als kandidaat-diaken in onze parochie. 
Zijn wijding tot permanent diaken, is – na eerder uitstel vanwege de coronapandemie – nu ge-
pland voor zaterdag 7 mei a.s., in de Kathedraal in Utrecht.  
Te zijner tijd zullen we U hierover nader informeren. 
Tot zijn wijding zal Richard als kandidaat-diaken werkzaam zijn in onze Emmanuelparochie. In 
die periode kan hij alle werkzaamheden verrichten, genoemd in deze benoemingsbrief, met uitzon-
dering van de pastorale taken, waarvoor zijn wijding tot diaken vereist is. Bij dit laatste gaat het om 
het bedienen van het sacrament van de doop en het assisteren in huwelijksvieringen. 
Richard heeft inmiddels een begin gemaakt met het afleggen van pastorale bezoeken: bij mensen 
thuis, en ook in zorgcentra. Verder oriënteert hij zich in alle elf de locaties van onze Emmanuelparo-
chie. 
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We wensen Richard heel veel succes en zegen bij de uitvoering van zijn diaconale taken en 
bij zijn voorbereiding op de diakenwijding. Van harte hoop ik, dat U hem met Uw gebed wilt 
blijven ondersteunen. 
 

Ook voor U heel veel zegen en alle goeds. 
 

Met vriendelijke groet, 
Pastoor André Monninkhof 
 

PS: Hartelijk dank voor de bijdragen, die we al mochten ontvangen voor de liturgische gewaden 
(dalmatieken en stola’s in de liturgische kleuren), die we als Emmanuelparochie, Richard willen aan-
bieden bij gelegenheid van zijn diakenwijding. Mocht U hiervoor nog een gift willen overmaken, 
dan kan dit op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: NL20 RABO 0378 9453 27 
ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel onder vermelding van: Richard Meijer. Bij 
voorbaat dank voor Uw goede gaven ! 

 
Interview met kandidaat diaken Richard Meijer 
 

Op zondag 6 februari jl. heeft er een interview plaatsgevonden in het katholiek radioprogramma : 
Venite et Audite op Vechtdalfm.nl met kandidaat Diaken Richard Meijer. 
Richard werd geboren in een Hervormd gezin in Bedum (Gr.). Zijn weg naar de katholieke kerk en 
de  latere ontwikkelingen die hij doorgemaakt heeft binnen de katholiek kerk zijn opmerkelijk te  
noemen. Het interview biedt de gelovigen binnen de Emmanuelparochie de kans om Richard beter 
te leren kennen.  
Het interview is terug te beluisteren. 
Ga naar:  venite et audite vechtdalfm.nl, scroll naar beneden  en klik op de datum 6 februari 

 
 
Communiqué 27 januari 2022 
 

Versoepelingen 
Met ingang van 26 januari 2022 hebben onze Bisschoppen besloten tot versoepelingen van de co-
ronamaatregelen voor de Rooms Katholieke Kerk. 
Hierna zal ik aangeven, wat deze versoepelingen betekenen voor vieringen en andere activiteiten in 
onze Emmanuelparochie. 
 

Vieringen 
Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen, wordt bepaald door de grootte 
van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds, met kerk-
gangers erbij, zijn weer mogelijk. 
Vooraf reserveren blijft verplicht. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de vieringen wordt nog 
dringend afgeraden. 
 

Andere kerkelijke bijeenkomsten 
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeen-
komsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. 
 

Basismaatregelen op het gebied van gezondheid 
Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden. Dit betekent: 

- Thuisblijven in het geval van klachten 
- Anderhalve meter afstand houden 
- De hygiëneregels volgen (onder meer: bij binnenkomst handen ontsmetten) 
- Mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes 
- De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd (zie ook 

hierna). 
 

Communie uitreiken 
De regels voor het veilig uitreiken van de communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen 
dat de communie behalve met een eucharistisch pincet, ook met de vooraf gereinigde hand kan 
worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of 
ffp2 masker gebruikt.  
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De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand, de communie wil-
len ontvangen, blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale, bijvoorbeeld in 
de vorm van een schone witte zakdoek – van kracht. 
 

Zingen 
Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf heden weer repeteren en zingen tijdens vieringen, 
mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden, en in zig-
zagopstelling staan. Ook voor koorrepetities geldt de algemene eindtijd van 22.00 uur. Voor koorre-
petities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met 
betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. 
 

Uitvaarten 
Bezoekers op een uitvaart moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Uitvaart-
plechtigheden kunnen overdag en ’s avonds plaatsvinden. Wel geldt hier de algemene eindtijd van 
22.00 uur. Volg bij uitvaarten de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. 
 

Tot slot 
Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen. Maar gelet op het hoge aantal besmettingen, blijft 
voorzichtigheid geboden. Laten we elkaar hierbij helpen ! 
Pastoor André Monninkhof 

 
Pastoraal artikel 
 

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen 
 

In tijden van ziekte hoop je dat er snel betere tijden aanbreken. Zeker geldt dat voor het coronavirus. 
Maar op een gegeven moment komt er het besef dat de strengere coronamaatregelen die het kabi-
net had afgekondigd, de pandemie niet zouden beëindigen. We moeten nu zonder al te grote onge-
lukken de winter proberen door te komen. Laten we ophouden onszelf wijs te maken dat de pande-
mie bijna voorbij is, dat het een kwestie zou zijn van nog even doorbijten. De uiteenlopende varian-
ten krijgen we niet zomaar de wereld uit. We zullen ermee moeten leren leven, hetgeen betekent: 
onderhandelen. Met het virus, met onszelf. Het heeft iets van een vredesproces. Doodsvijanden 
moeten elkaar de ruimte gaan gunnen en niet langer zoveel mogelijk schade willen toebrengen. 
Sinds maart 2020 hoorden wij dat wij het virus zouden verslaan en dan snel terug zouden kunnen 
naar het oude normaal. Zoals meestal in geval van oorlog worden daarmee de slachtoffers verge-
ten. Het enige dat nog telt is de aanstaande overwinning. Maar na enkele maanden lieten de coro-
naslachtoffers zich niet meer vergeten. Ondragelijk zwaar was het. Alleen doodgaan, niet bij de be-
grafenis kunnen zijn van geliefden, niet kunnen samenkomen met vrienden, nooit onbekommerd 
feest kunnen vieren. Schrijnend en soms mensonwaardig was het volgens hen. "Wij zijn er bijna, 
houd vol", was steeds de boodschap. 
De meeste Nederlanders hebben gedaan wat van ze is gevraagd en zijn twee of drie keer gevacci-
neerd. Ze werden gepaaid met de belofte dat als we dat zouden doen, het oude normaal snel kon 
terugkeren. Maar het oude normaal is nog lang niet terug. 
In het evangelie van Lucas houdt Jezus zijn leerlingen voor: Als een koning ten oorlog trekt tegen 
een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk ge-
noeg is om met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met twintigduizend man op hem 
afkomt. Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe 
om naar de vredesvoorwaarden te vragen. 
Besef dat de inzet voor het rijk van God een lange adem vraagt en de inzet van alles wat je in huis 
hebt, wil Hij zeggen. Droom niet van de ene verpletterende slag waarmee alles in een keer ten 
goede wordt gekeerd. Maar dat laatste is precies wat wij tijdens de coronapandemie steeds collec-
tief gedaan hebben. Misschien hadden we direct aan het begin om de vredesvoorwaarden moeten 
vragen. Kunnen wij niet zo met het coronavirus samenwerken dat we het zijn beperkte ruimte laten, 
maar er tegelijkertijd voor zorgen dat in het totaal het leven gediend wordt en niet de dood. Door het 
coronavirus tot absolute vijand te verklaren, moeten wij doen wat het ons oplegt in de overtuiging 
dat we zo bezig zijn het te verslaan. Maar zelfs het aidsvirus hebben we uiteindelijk in zekere zin 
vrede gesloten. Geen enkele vrede is definitief en af en toe laait het conflict weer op. Dat is erg, 
maar ons leven is nooit zonder gevaar tot God alles zal zijn in alles, zover is het nog niet. Met name 
dit laatste kunnen we maar moeilijk onderkennen.  
Pastor Hans de Vries. 
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