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Nieuws uit het pastoraal team en parochiebestuur 
 

Benoeming pastoraal werkster M.J.G. Doornbusch 

 
Met vreugde kunnen wij u meedelen dat onze aarts- 
bisschop kardinaal Eijk per 1 oktober a.s. 
pastoraal werkster Ria Doornbusch heeft benoemd in 
het pastoraal team van onze Emmanuelparochie. 
 

Ria groeide op in Dedemsvaart. Ze kent dus onze om- 
geving goed. Ze is 54 jaar en in de afgelopen 15 jaar 
werkte ze in parochies in De Liemers en in Twente. 
Ze woont in Borne, maar ze gaat verhuizen naar  
Dedemsvaart. 
 

We heten Ria welkom in onze parochie 
en we wensen haar alle goeds toe in het pastoraal  
team van onze parochie! 
 

Eind oktober zal Ria officieel worden gepresenteerd.  
U hoort daar te zijner tijd meer over. 

 
Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte 
 

Sacramentsprocessie 19 juni 
 

Dit jaar was er gelukkig weer een volledige viering van de Sacramentsprocessie  
mogelijk (na corona). Deze werd op de traditionele 2e zondag na Pinksteren in  
parochieverband gehouden in de OLV van Fatima kerk op de locatie De Belte.  
Vrijwilligers van meerdere locaties hadden zich weer volledig ingezet om er een 
plechtige, mooie viering van te maken. De kerk en buitenom was prachtig opge-
maakt met mooie wit-gele vlaggen en ook het weer zat gelukkig mee.  
Pastor Wenker en diaken Richard Meier gingen voor in de viering. Op deze dag 
werd weer gevierd dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus centraal staat in 
de Eucharistie in de geconsacreerde of-
fergaven. De Heilige Hostie werd in de 
Monstrans gedaan en door Pastor 
Wenker voor gedragen in de proces-
sie naar het rustaltaar op het kerkhof.  
Er was een mooie opkomst en na de 
viering kon ieder die dat wou,  in de pa-
rochiezaal De Zandbelt nog nagenieten 
van een bakje koffie of thee en een 
heerlijke plak krentenwegge. Dank aan 
ieder die geholpen heeft en graag tot 
volgend jaar!  
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Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Pleinfeest 2022 “De Langewieke” 
 

Vrijdag 10 juni was het zover: Vanaf 16.00 uur tot en met 19.00 uur werd het jaarlijkse pleinfeest 
van de basisschool “De Langewieke” gehouden. Dit jaar in een unieke samenwerking met de 
geloofsgemeenschap Sint Vitus. De door Sint Vitus gespon-
sorde speeltoestellen (een 20-meter lange survivalbaan en 

een imposant springkus-
sen) werden volgens af-
spraak door de firma Augie 
keurig om half negen in de 
ochtend afgeleverd onder 
wisselende weersomstan-
digheden. Met een aantal 
vrijwilligers werden de 
kraampjes en het podium 
geplaatst en werden de 
speeltoestellen uitgerold en 
aan de stroom aangesloten, 
waarna deze tot ontzag-
wekkend ogende obsta-
kels werden opgeblazen.  

Direct daarna mochten de 
kinderen klassikaal hun krachten meten met deze toestellen. 
Getuige de alom gehoorde enthousiaste uitlatingen van de 

kinderen was dit gesponsorde item in aller opzicht geslaagd.  
Vanaf 16.00 uur werden de kraampjes bemenst en vanaf 17.00 uur 
begon de talentenjacht. Op verzoek van “De Langewieke” mocht  
Ellen van Eijk namens Sint Vitus zitting nemen in de jury, hetgeen haar 
natuurlijk uitstekend afging. Ook de alcoholvrije drankjes waren door 
Sint Vitus gesponsord. In de pauze werden twee schitterende, door 
de leerlingen gemaakte, panelen aan Sint Vitus aangeboden.  
Deze panelen zullen een mooi plekkie krijgen in ons parochiecen-
trum. Nadat vanaf 19.00 uur de kraampjes, het podium en de speel-
toestellen mede door onze vrijwilligers waren afgebroken en opge-
ruimd kon “De Langewieke” de balans opmaken. Dankbaar werd 
door de organisatoren de goeie financiële opbrengst bekendge-
maakt. Een voor ieder succesvolle dag werd mede door het enthou-
siasme van de kinderen als onvergetelijk ervaren en wellicht voor 
herhaling vatbaar.  

 
Boerderijviering op 12 juni 2022 bij familie Mensink 

Op 12 juni was het dan eindelijk zover: De 
boerderijviering, die al een aantal keren 
was uitgesteld vanwege corona, kon ein-
delijk doorgaan. 
In en om de stal met 250 koeien, was alles 
keurig opgeruimd en aangeveegd en tot 
9.00 uur werden de koeien nog voorzien 
van vers voer en toen ging de robot er voor 
de laatste keer langs om het pad te vegen 
en konden we beginnen met het uitzetten 
van de hooibalen, die als banken zouden 
fungeren. 
 

We hadden op zo’n 100 tot 120 personen 
gerekend, maar uiteindelijk werden dat 
er 180. 
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Om 10.00 uur begon pastor klein Overmeen met de woordvie-
ring, nadat de kinderen van Guus Mensink de kaarsen op het ge-
improviseerde altaar hadden aangestoken. Ze begon de viering 
met een praatje over het boerenleven en de zojuist gepresen-
teerde plannen voor de stikstofbeheersing. Dit laatste is enorm 
belastend voor de boerenstand, die ons toch maar van de belang-
rijke levensmiddelen voorziet.  
Juventa luisterde de viering op met zang en bij de overweging 
koos de pastor ervoor om een vraaggesprek aan te gaan met 
Guus en Bert Mensink. Zij vroeg onder meer, waarom ze geko-
zen hadden voor het beroep boer. Hieruit kwam naar voren dat de 
liefde voor dieren en het verzorgen hiervan toch wel hoog in het 
vaandel stonden. 
Na afloop werden de ouders (Bertus en Riet Mensink), die de 
boerderij op die plaats begonnen zijn, naar voren geroepen en 
werd er een groot spandoek onthuld, waarop zij beiden staan, 
met de tekst “Papa en mama, Trots op jullie”. 
Na afloop was er voor iedereen koffie met een plak krentenbrood en ook had DOC nog kaas-
blokjes en pakjes yoghurt aangevoerd, zodat niemand iets te kort kwam.  

 
Buitenviering 
 

Op 31 juli hebben we de jaarlijkse buitenviering gehouden. Pastor de Vries en diaken Richard 
Meijer gingen voor. Koor Juventa zorgde voor de muzikale omlijsting. Er was een buitenaltaar ge-
maakt en het veld was moor versierd met bloemen en geel/witte vaandels. 
Tijdens de viering bleef het gelukkig droog. We waren met 95 personen. Na de viering was er een 
prachtig taartenbuffet gemaakt door koor Juventa. 
In de tent buiten het parochiecentrum werd de koffie met taart genuttigd. Daarna gingen we ver-
der met een drankje, ronds half een werd een uitgebreide brunch geserveerd, die ook verzorgd 
werd door koor Juventa. Gelukkig konden we in de tent zitten, want het begon stevig te regenen. 
Rond drie uur sloten we deze geslaagde dag af.  
Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen. 
Martin Huizendveld,  
Voorzitter locatieraad 

 

Pastor Wenker wordt 80 jaar 
 

Op 22 augustus wordt pastor Wenker 80 jaar. Wij willen dit vieren met een eucharistieviering in onze 
kerk op maandag 22 augustus 19.00 uur. 
Daarna bent u welkom in ons parochiecentrum om pastor Wenker te feliciteren. Uiteraard zorgen wij 
voor koffie en gebak en een hapje en drankje. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de verjaardag te vieren van pastor Wenker. 
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart 
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Sint Stephanus te Hardenberg 
 

Vrijwilligersavond 
 

Op zaterdagavond 11 juni jl. hebben wij onze vrijwilligers uitgenodigd voor een ‘Dank-je-wel-
avond’.  Niet iedereen was in de gelegenheid om te komen door vakanties, weekendje-weg en om-
dat er op dit moment veel ingehaald moet worden wat betreft feestjes en bijeenkomsten. Maar we 
waren met een leuk aantal mensen bij elkaar. De organisatie had voor hapjes en drankjes ge-
zorgd en er lagen spelletjes klaar voor het geval men uitgepraat zou zijn met elkaar. Dat was blijk-
baar niet nodig, alleen een aantal mannen zijn aan het dobbelen geslagen. Het was al met al een 
gezellige avond. 
Op deze avond werden drie mensen van het Stephanuskoor in het zonnetje gezet. 
Zij zijn vanaf de oprichting van het koor al koorlid en dat was in 2020 50 jaar!!  
Binnen het koor was dit in Coronatijd al herdacht, maar de LR vond 

deze avond, met veel 
vrijwilligers bij elkaar, 
een goed moment. 
 

De jubilarissen waren: 
Herman Kok,  
Mieke Lankreyer, 
Tiny Poorts en  
Thea Steur 
 

Thea Steur kon deze 
avond niet aanwezig 
zijn en kreeg de bloe-
men thuis bezorgd. 

 
 

 
 
Een ander heuglijk feit was, dat we na jaren van voorbereiding, nu officieel 
het eerste exemplaar van het boek “60 jaar Katholicisme in Harden-
berg” konden uitreiken aan Herman Kok, die het geschreven heeft.  
Wij zijn in staat gesteld dit boek te laten drukken door het aan onze geloofs-
gemeenschap geschonken legaat van mevrouw Lenie Scholten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
En zoals gebruikelijk mochten ook dit jaar de oude 
paaskaarsen verloot worden onder de aanwezige 
vrijwilligers.  
De gelukkige winnaars hiervan waren: 
Marja van Kas, Tiny Rusken en Veronique Reimer 
 
 
Al met al een avond waar we met plezier op kunnen terugkijken. En hopelijk kunnen we nog heel 
lang met al onze vrijwilligers onze geloofsgemeenschap draaiende houden. 
Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers, ook aan degenen die niet op deze avond aanwezig kon-
den zijn. 
Namens de locatieraad en profieldragers 
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Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Pastor Thomasfonds – Sproeifeest Hoonhorst  2022 

 
 
 
 
 
 
 

Op 25 juni mochten wij na een lange tijd van corona weer de Jaarmarkt en Braderie houden.  
De markt begon om 9.00 uur en het Shantykoor ‘de Stuwzangers’ uit Vilsteren bracht vanaf 
10.00 uur hun muzikale klanken ten gehore. Het terras stroomde dan ook al zeer snel vol. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee met cake of krentewegge  werd er genoten van deze prachtige 
muziek en werd er door velen bekende melodieën meegezongen. Ook vond het broodje beenham of 
hamburger gretig afname. 
Pastor Thomas had ons gevraagd om dit jaar een actie te houden om 75 kinderen van een  
lagere school in Sinnar te voorzien van een Schooluniform, schooltas, schriften en potloden. 
Een schooluniform en de verdere benodigde spullen zijn verplicht. Iedereen hetzelfde uniform zodat 
arm of rijk niet zichtbaar is.   
We waren blij verrast dat de opbrengt deze morgen € 752,-  is geworden zodat een aantal van de 
kinderen naar school kunnen. Hartelijk dank hiervoor !! 
 

Mocht u voor deze actie een bijdrage willen geven dan is dat van harte welkom op bankreke-
ning NL 13 RABO 0138641262 t.n.v. Pastor Thomas Fonds . 
Ook namens Pastor Thomas  hartelijk dank voor uw bijdrage ! 

 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Ker(k)mis viering 
 

Het feestweekend was dit jaar van 1 tot en met 3 juli. Op het feestterrein achter het Dorpshuis 
vonden vele activiteiten plaats voor jong en oud zoals onder anderen bingo, dorpsbarbecue en 
huttenbouwen voor de schooljeugd, zeskamp en playbackshow.  
 

Op zondag 3 juli was er om 9.30 uur een 
ker(k)mis viering op datzelfde terrein 
waar enkele uren daarvoor nog kermisvie-
rende mensen aanwezig waren. In alle 
rust en in een schone tent gaat  
pastor Marga klein Overmeen voor in de 
gebedsviering m.m.v.  gemengd koor en 
Together. 
 

Voor de ker(k)mis collecte bepaalt de lo-
catieraad zelf aan welk goed doel de op-
brengst geschonken wordt. Er wordt altijd 
een goed doel gekozen die betrekking 
heeft op mensen dichtbij.  
Dit jaar is er gekozen voor de Oekraïense 
vluchtelingen die nu in de Statenhof in 
Heino verblijven. Er wordt extra aandacht 
besteed aan de 10 kinderen die tijdens de schoolvakantie wel een zinvolle afleiding en/of invulling  
kunnen gebruiken. Zoals muziekles, zwemles, scouting.    
 

Na afloop van de viering was er voor alle aanwezige  de  gelegenheid om achter in de tent koffie of 
thee te drinken.  
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Sint Brigitta te Ommen 
 

Rommel- en boekenmarkt in Ommen 
 

Na twee jaar kon het eindelijk weer! 
Woensdag 27 juli en woensdag 3 augustus was er een gezellige rommelmarkt op het plein 
voor de Brigittakerk. In het parochiecentrum was een grote boekenmarkt ingericht. 
 
Er zijn door vele vrijwilligers bergen werk 
verzet om dit alles te doen slagen. Al maan-
den van tevoren wordt alles gesorteerd en in 
dozen verpakt. 
Op maandag voorafgaand aan de boeken-
markt wordt het parochiecentrum hiervoor in-
gericht. Ook voor de rommelmarkt worden al 
de nodige voorbereidingen getroffen.  
Woensdagochtend om 6.00 uur (!) worden alle 
kramen geplaatst en alles op een overzichte-
lijke manier tentoongesteld. Al ruim voor  
half 10 staan de eerste bezoekers te wachten. 
Precies om half 10 luiden de kerkklokken 
het startsein.  
Van alles en nog wat was er koop: meubels, 
gereedschap, schilderijen, huishoudelijke arti-
kelen, vazen, bloempotten, sieraden, enz. Ook 
voor de bidstoelen was veel belangstelling. 
 

Het was al snel een gezellige drukte mede 
dankzij het fantastische weer. In de tuin waren er met tafels en stoelen gezellige zithoekjes ge-
maakt. Er was koffie, thee en limonade verkrijgbaar met heerlijke cake of koek. De hele dag werden 

er “knieperties” gebakken. Daar was het zo druk 
dat de dames het nauwelijks aankonden.  
 

Tegen 12 uur werden er heerlijke pannenkoeken 
gebakken door o.a. pastoor Monninkhof.  
 

Verder was de heer Hagels, dirigent/organist van 
het gemengd koor er met het draaiorgel “Paul 
Rubens” en trok hiermee veel bezoekers vanaf de 
Bissingh richting het kerkplein. 

 

Beide dagen was er veel belangstelling en er is 
goed verkocht. Na afloop moest alles natuurlijk 
weer worden opgeruimd en daarna werd met alle 
vrijwilligers samen afgesloten met een drankje. 
 
We kunnen als geloofsgemeenschap terug-
zien op twee zeer geslaagde dagen.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Gezocht: Pianist voor een RK kerkkoor.  
Wij zijn Reflection, een koor uit Heino. Wij zijn verbonden aan de Katholieke kerk hier in ons dorp.  
Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de zang tijdens een kerkviering.  
 
Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden en we zingen veelal 4-stemmig.  
Wij zingen verschillende stijlen, ritmisch uitdagend, vrolijk of gedragen en in meerdere talen.  
Een greep uit ons repertoire: naast de vaste gezangen zoals bijv. Missa Aqua Viva, Gloria van  
Vivaldi, enkele nummers van John Rutter, Ave Maria van Schubert, ook moderne nummers van  
bijv. Michael Jackson, Leonard Cohen of Claudia de Breij.  
 
Ook zingen we bij andere en/of bijzondere gelegenheden, zoals een optreden tijdens een muziekes-
tafette, het verzorgen van een avond (samen) zang in een verzorgingscentrum, een bruiloft in de 
kerk of een kerkdienst/carnavalsviering voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsvereniging.  
Onze repetitieavond is op de dinsdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur.  
De vieringen zijn veelal op de zaterdagavond. ( van 19.00 - 20.00 uur)  
 
Ben jij die gedreven, enthousiaste pianist(e) die ons kan begeleiden tijdens deze repetities en vierin-
gen?  
Wil jij een mooie samenwerking met onze vaste dirigente Magdalena Jarczyk?  
Ben jij die allround pianist(e) die in ons wel een uitdaging ziet?  
Dan komen wij graag met jou in contact.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter:  
Frans Schrijver telnr.06-83105460  
b.g.g. Natascha Berendijk telnr. 06-46514572  

 
 

Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

 

 
 
 
De activiteitencommissie Inzicht & Uitzicht is achter de  
 
schermen alweer druk bezig geweest om een gevarieerd  
 
programma met activiteiten aan te kunnen bieden.  
 
Begin september zal de nieuwe brochure (dit jaar blauw)  
 
verspreid worden en achter in de kerken af te halen zijn.   
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Diaconie 
 

Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022 in Lemelerveld 
op uitnodiging van de Pelgrimagegroep “Het zoeken niet moe”, 

met het  thema: 
 

Euthanasie, kerk en geloof 
 
Kardinaal Eijk opent met gebed en begint zijn lezing via 
een scherm met een aantal stellingen: 
Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie,  
wanneer is lijden ondraaglijk,  
wat is voltooid leven,  
hebben wij recht op beschikking over leven en dood? 
 

Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge 
voorwaarden toestaat. Euthanasie is alleen mogelijk vanaf 
de leeftijd van 12 jaar. Onder de 12 jaar is hiervoor een 
wet in de maak, waar de kerk op tegen is. 
 

Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de arts zich moet houden:  
  * Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de patiënt worden verricht en  
     alleen als hij aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet, zoals ondraaglijk en uitzichtloos lijden   
     en alleen bij een medische oorzaak,  
  * Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg   
  * Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven. 
Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer ernstige uitzichtloze ziekte of han-
dicap. 
We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de  bijwerking van medicijnen met de dood tot gevolg. 
 

Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over leven en dood, 
Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede zorg tot het levenseinde.  
Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij horen, in het eindeloos door-
behandelen met alle nieuwe technieken schiet men soms door. 
Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden gehouden. 
Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, bij verlies van dierbaren, 
of verminderde mobiliteit. Door goede begeleiding kan de patiënt soms erg opknappen en nog een 
waardig bestaan beleven. 
Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk.  
Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed onderhouden hiervan.  
 

Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven. 
 

Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en na de pauze komen er vra-
gen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar de kardinaal respectvol mee omgaat. 
De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen het leven gekregen van onze 
schepper als van essentiële waarde te beschouwen. 
 

De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en steun vraagt voor allen die in 
deze moeilijke fase van hun leven staan 
 
We kijken terug op een waardevolle middag.  
Pelgrimagegroep ‘Het zoeken niet moe” 
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Nieuws uit het pastoraal team 
 

Uitvaarten in onze Emmanuelparochie 
 

Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze Emmanuelparochie van groot belang. Met zorg 
willen we de uitvaart vorm geven. Daarbij vinden we de inbreng van de nabestaanden van groot be-
lang. Het moet immers de uitvaart van hun geliefde worden. In een kerkelijke uitvaart is altijd de ker-
kelijke en de persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze persoon en diens leven, maar het gaat 
ook om gelovig en met vertrouwen op het eeuwig leven deze overledene aanbevelen in Gods aan-
wezigheid. Het is meestal zoeken naar een goede balans hierin. 
 

Wie verzorgen uitvaarten ? 
De leden van het pastoraal team blijven het begeleiden van stervenden en voorgaan in de uitvaartli-
turgie als een belangrijke taak zien. Daar waar mogelijk zullen zij natuurlijk de uitvaart verzorgen 
van parochianen die zij pastoraal begeleid hebben. 
Hiernaast is het in onze Emmanuelparochie gebruikelijk, dat ook vrijwilligers voorgaan in uitvaartvie-
ringen. Hiertoe zijn zij toegerust; de meesten van hen hebben hierin al een ruime ervaring opge-
bouwd en zijn ook bekend bij U in de plaatselijke geloofsgemeenschap. In verband met de kleine 
omvang van het pastoraal team zal het steeds vaker voorkomen dat deze vrijwilligers zullen voor-
gaan om overbelasting van de teamleden te voorkomen. Als pastoraal team zijn wij blij, dat deze 
vrijwilligers dit willen doen en heeft er het volste vertrouwen in, dat ze het op een waardige en be-
trokken manier zullen blijven doen. 
 

Vorm van de uitvaartviering 
Als pastoraal team hebben wij besloten dat in onze Emmanuelparochie een gebedsviering de nor-
male wijze van de uitvaart in onze parochie zal zijn, ook als er een priester voorgaat. Onze ervaring 
leert, dat in bijna alle gevallen de uitvaart in de vorm van een gebedsviering het beste aansluit bij de 
wensen van de nabestaanden. Bovendien zijn we in een gebedsviering minder gebonden aan litur-
gische voorschriften en is er meer ruimte voor persoonlijke inbreng. 
Bij nadrukkelijke wens van de familie en als de communie voor de overledene of diens nabestaan-
den heel waardevol was of is, willen we als pastoraal team hierin een uitzondering maken. Dan kan 
er een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering plaatsvinden. 
Namens het pastoraal team, 
                                      Pastoor André Monninkhof 
 
 

In memoriam 
 
 

                                                     
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardus Hermanus Maria Schrijver 
     Heino 23-11-1928        Denekamp 03-07-2022 
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Op 8 juli 2022 heeft in de H. Cyriacuskerk te Hoonhorst de uitvaartviering plaatsgevonden 
van pastor Ben Schrijver. Hij overleed op 3 juli in Denekamp op de leeftijd van 93 jaar.  
 

Als emeritus is pastor Schrijver van mei 1996 tot september 2006 werkzaam geweest in onze  
parochie samen met zuster Anstrudis.  
Hij blijft in onze herinnering voortleven als een bescheiden, vriendelijk en rustig persoon, meelevend 
in al zijn eenvoud. De pastorie was een open huis mede ook omdat zij bij alle activiteiten werden be-
trokken. Ook na de benoeming, in 1997, van pastoor Herman Woorts tot pastoor van het cluster 
Dalfsen – Ommen - Hoonhorst verleende pastoor Schrijver zijn medewerking. Na hun vertrek naar 
de pastorie van Noord-Deurningen zullen beiden later verklaren: wij hebben de eerste tijd heimwee 
gehad. In 2009 heeft ons gemengd koor ‘Pro Musica’ gezongen in de St Josefkerk van Noord-Deur-
ningen. Na afloop werden wij getrakteerd op koffie met broodjes. In 2013 is pastor Schrijver nog 
mee voor gegaan bij de viering van het vijftigjarig bestaan van ons kerkgebouw. Zr. Anstrudis over-
leed in 2012, zijn steun en toeverlaat. Voor pastor Schrijver ingrijpend en een groot gemis.   
 
Bij de uitvaartviering waren Mgr. H. Woorts, pastoor A. Monninkhof van onze Emmanuelparochie en 
pastoor TH. Munsterhuis van de parochie Lummen Christi van Denekamp/Noord-Deurningen de 
voorgangers met diaken Richard Meijer. Vier oud-acolieten assisteerden. Gem. koor Pro Musica 
o.l.v. Magdalena Jarcyk en Herman Wolders hebben de gezangen verzorgd.  
Mgr. Woorts noemde in zijn over-
weging dat hij als jong pastoor 
nog veel geleerd had van pastor 
Schrijver.  
In haar herinneringswoord 
noemde Mirjam Klein Herenbrink, 
die vele jaren op de pastorie 
werkzaam is geweest en haar 
dochtertje dan meenam dat zij de 
pastor en de zuster opa en oma 
ging noemen.  
Pastor Schrijver heeft zijn miskelk 
beschikbaar gesteld aan een toe-
komstig priesterstudent uit Hoon-
horst of uit een van de andere  
locaties van onze Emmanuel- 
parochie.  
Onder het zingen van het ‘In Paradisum’ hebben wij pastor Schrijver uitgeleide gedaan om begraven 
te worden in het familiegraf op de begraafplaats van Heino, zijn geboorteparochie.    
Locatieraad en pastoraatsgroep H. Cyriacus Hoonhorst                                                  
 
 
 


