
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoraalteam Emmanuelparochie  Noord – Oost Salland. 
  

A.G.M. (André) Monninkhof, Pastoor, monninkhof@hetnet.nl,  
06-22786151 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com  
06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl ; 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl ;  
06-18276484 
Voor onze locatie is pastor Butti eerst aanspreekbaar 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
 

Bestuur parochie Emmanuel 
 
Voorzitter    Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter   mevr. HA.M.. Schoorlemmer 
Secretaris    vacant 
Penningmeester   dhr. J.A. Wibier 
Lid beheer onroerend goed dhr. B. Lenferink 
 

website Parochie Emmanuel: http://emmanuelparochie.nl/  
 

 
Vieringen in de Regio 
 
Slagharen  H. Alphonsus de Liguori             
Zaterdag 19.00 uur  of Zondag 09.00 uur 
 

De Belte     Onze Lieve Vrouwe van Fatima  
Zaterdag  19.00 uur of Zondag 09.00 uur 
(één viering per weekend) 
 

Hardenberg H. Stephanus 
Zondag 11.00 uur 
 

 
 
 
 

St. Vitusnieuws 
Februari 2021 
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R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
Bereikbaar voor pastorale zorg: 

Pastor Joop Butti tel. 06-22239828 pastorbutti@ziggo.nl  
 

Vieringen: zaterdag 19.00 uur     of zondag 09.00 uur 
  vrijdag  09.00 uur     Raadpleeg het rooster in dit blad. 
 

Locatieraad / Pastoraatsgroep:                
Voorzitter   dhr. M.A.M. Huizendveld  06-50558316 
Secretaris    dhr. J.A.M. Pelgröm        0523-612942 
Financieel adviseur  dhr.H.H.F Assen        0523-237990 
Lid gebouwen                 dhr. F.P. Redder               0523-613532 
Liturgie   mevr.C.A. van Eijk            0523-616444  
Catechese   dhr. J. Hoekstra        06-23864053 
Diaconie   mevr. I. v.d. Logt        0523-611870 
Opbouw   dhr. A. Bontjer                   0523-612434 
 

Kosters: bij overlijden ook de koster bellen. 
Mevr. W.M. Groen tel.: 614755 of 06 - 28702542  
Dhr. W. Heitbrink  tel.  614837 of 06 - 55340957 
Dhr. G. Redder  tel.: 613942 
 

Bezorging St. Vitus-nieuws:  Mevr. E. Redder tel.: 613574 
 
Redactie St. Vitus-nieuws:  Mevr. M. van Faassen tel.: 616242   
    mevr. E. Redder tel.: 613574 
    e-mail: mariettevanfaassen@live.nl    
 

Contactadres misdienaars: Dhr. S. Reurink tel. 06-23464981  
 
Contactadres lectoren en   
  collectanten: Mevr. W. Juurlink  tel.: 613402   
 

Gebruik parochiecentrum:  
Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de 
openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of  
dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957    
 

Beheerder parochiecentrum: 
Beheerder parochiecentrum is de dhr. Jan Uythof.  
Tel. 0523-613916   

 

Het secretariaat.  
Dhr. W. Heitbrink en mevr. S. Huizendveld.  
Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot  
11.00uur  en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch  
bereikbaar op nummer: 0523 – 61 07 06 
e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl  
Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van 
harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.  
 
Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms  
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart 
 
Speciaal voor kerkbalans bankrek. Nr.  
NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie Emmanuel, 
 inz. St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Attentie .  
 
Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit  
doorgeven bij het secretariaat. 
Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen. 
 
Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer 
tel. 612434 
 

Van de redactie. 
 
Voor u ligt het blad van februari 2021. 
Met de viering van Aswoensdag op 17 februari begint de 
veertigdagentijd. De vastentijd en bezinningstijd op weg naar  
het Hoogfeest van Pasen.  
Kopij voor het blad van maart kunt u aanleveren tot 15 februari.  
Het blad verschijnt dan weer op 25 februari. 
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Koffie drinken. 
  
Helaas kunnen we voorlopig nog niet  
gezamenlijk koffiedrinken. 
 

Extra vieringen. 
 
Wo. 17 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
Aswoensdag . Dit is een Regioviering in Slagharen. 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Ma.  15 febr. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken 
Ma.  22 febr. 09.00 uur Redactievergadering 
Do.  25 febr.  13.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
 

Verdere bijeenkomsten staan nog niet gepland. 
 
 

Verzoek. 
 
Een vriendelijk verzoek om voor 1 maart de kerststukken  
van de graven te verwijderen. 
Dit in verband met het onderhoud van het kerkhof. 
Ook willen wij u vragen om het afval goed te scheiden. 
Bloemen en planten in de groene container, plastic in de 
container met het oranje deksel en restafval in de grijze 
container. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Vrijwilligers kerkhofgroep. 
 
 
 
 

Pastoraal artikel februari. 
 

…Goede voornemens.. 
 
Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar, 
wanneer u het onder ogen krijgt zal het inmiddels februari zijn. 
Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens gemaakt, en zo 
ja, wat is daar nog van over in februari? 
Vaak beginnen we met goede moed, maar om het vol te houden 
valt niet mee.  
Laat ik voor mezelf spreken: gedragsverandering is wel een van 
de moeilijkste dingen die ik me kan opleggen. Oude patronen zijn 
vaak zo ingesleten, eer je het weet, ga je toch weer op de oude 
vertrouwde voet verder.   
Het laatste jaar was geen topjaar voor mij; misschien hebt u dat 
wel gemerkt. 
Het gevoel bekroop me steeds vaker dat lang niet alles zo 
gemakkelijk ging dan voorheen.  
Wellicht kent u dat gevoel ook?  
Dat gevoel dat alles wat we doen uit onze tenen moet komen; op 
ons tandvlees lopen, zeggen we ook wel.  
Maar toch geven we niet op; ‘och, het zal vanzelf wel weer beter 
gaan’ zeggen we dan. ‘Aan hard werken is nog nooit iemand 
doodgegaan’.   
Door de bank genomen zijn wij, Sallanders van huis uit werkers: 
niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken.  
Daar voelen we ons goed bij: hard werken is een deugd.  
Zolang we kunnen werken, er niet bij neervallen, zijn we trots op 
onszelf.  
 
In het NT lezen we onder andere over het leven van Jezus. Dit 
jaar volgen we Hem op de voet via het evangelie van Marcus.  
Van de vier evangelisten heeft Marcus de minste woorden nodig 

gehad om zijn verhaal te schrijven. Daar houd ik wel van       

Eigenlijk weten we alleen maar iets over de laatste drie jaar van 
het leven van Jezus.  



We lezen dat Hij daar, samen met Zijn vrienden, langs het meer 
van Galilea liep. 
Met een beetje romantiek zie je het voor je: lekker weertje, beetje 
vissen, picknicken aan het water, een paar vrienden bezoeken 
enz.  
Natuurlijk weten we dat Hij dat niet zomaar deed: Hij vertelde ons 
over Zijn Vader, en de weg daarnaar toe. Hij vertelde ons hoe te 
leven. Jezus was ons voorbeeld.  
Laat Hij ons zien dat we almaar moeten presteren in de hoogste 
versnelling? 
Ik kan er niets aan doen, maar ik denk weleens tussen de regels 
door te lezen dat juist Hij bij uitstek heeft laten zien dat pas op de 
plaats maken zo af en toe heel goed is. Dat het louterend kan 
zijn.  
Gewoon kijken wat je dag in petto heeft voor jou. Open staan 
voor wat er komen gaat.  
Wellicht hebben de vrienden van Jezus dat ook ervaren.  
Rust nemen kan helend kan zijn. Sterker nog, op zijn tijd rust 
nemen is noodzakelijk.  
Waarom is dat voor ons nou zo moeilijk? 
Natuurlijk weet ik ook dat de maatschappij veel van ons vraagt, 
maar toch.. 
Vaak voelen we ons te druk om rust te nemen.  
Zeker is er veel werk te doen, maar af en toe halt houden, of 
terug schakelen naar een lagere versnelling, daar is niks mis 
mee. Dat is noodzakelijk.  
Juist in de rust kan er iets gebeuren. Niet met de wereld om ons 
heen, maar met onszelf.  
In de rust mogen we tot onszelf komen, in contact komen met 
alles wat in ons leeft. Met wie we ten diepste zijn.  
Nadenken over wat nu echt belangrijk is in ons leven en ons 
daarnaar te richten.  
Om van daaruit weer de draad op te pakken en rustig verder te 
gaan. 
Dat lijkt me een goed voornemen.  
Dat wens ik ons allen toe in 2021. 
 
Marga klein Overmeen  

Kengetallen 2020 
 

 2020 2019 2018 

Dopelingen            3          0          6 

1e H. Communie (2 –jaarlijks)           0        14          0 

H. Vormsel (2-Jaarlijks)           0         0        11 

Huwelijken           0         0          0 

Overleden parochianen         11        11        13 

Gelezen misintenties     528      704      810 

Jubilarissen van de kerkkoren           5          4         4 

Caritas deurcollecte     146      446      515 

Opbrengst Kerstmarkt           0   5700    6000 

Collecte Kerstmusical        0      240     277 

Schoolvieringen door het jaar        0      429      450 

Opbrengst Vastenactie 
(Thomasfonds) 

      289      462      961 

Opbrengst Adventscollecte        20      115      133 

Pinkstercollecte (Week 
Nederlandse Missionarissen) 

        0      254        49 

Roepingenzondag       0        54        54 

MIVA      46        39      102 

Missiezondag      44      131      155 

    

 
De dikgedrukte getallen zijn of beïnvloed door “Corona” 
of hierdoor geheel vervallen. 
 
Kengetallen zijn gegevens van alle kerkelijke gebeurtenissen in 
een kalenderjaar. 
 
Deze getallen worden in de viering van Oud en Nieuw 
voorgelezen. 
 
 
 



Onderscheiding en Afscheid. 
 
Op zondag 20 december werd na afloop van de 
eucharistieviering in de Sint Vitus kerk te Dedemsvaart 
afscheid nemend voorzitter Ben Viskaal van de locatieraad 
verrast met een Willibrord onderscheiding. 
 
Op zondag 20 december heeft de heer Ben Viskaal uit handen 
van Martin Huizenveld de Willibrord plaquette ontvangen. De 
Willibrord plaquette is de onderscheiding van het Aartsbisdom 
Utrecht. Met deze onderscheiding wordt die vrijwilliger geëerd die 
met een langdurige inzet, betekenisvolle en meer dan gewone 
verdiensten heeft verricht voor de kerkgemeenschap. Al ruim 45 
jaar is de heer Ben Viskaal op vele fronten actief in  en voor de 
Sint Vitus parochie te Dedemsvaart. 
 
Martin Huizendveld die de heer Viskaal opvolgt als voorzitter van 
de locatieraad sprak hem lovend toe en bedankte Ben voor wat 
hij heeft betekend voor onze parochie gemeenschap in de 
afgelopen 45 jaar. 
De meer dan gewone verdiensten vanaf 1975  bestonden onder 
andere uit :  mede oprichter en bestuurslid van jongerenkoor 
Juventa. 
Bestuurslid van het parochie bestuur (vanaf2000)en daarna jaren 
voorzitter van de locatie raad tot 2020 . 
Ook  was hij betrokken bij diverse grote projecten onder andere 
de renovatie van het dak van onze kerk  de aanpassing van het 
priesterkoor en de bouw van ons parochiecentrum. 
Verder gaat de heer Viskaal al meer dan 20 jaar als 
lekenvoorganger voor in onze parochie en buurtparochies ,dit 
tijdens woord en communie vieringen alsook bij uitvaarten.,ook is 
hij al jarenlang acoliet in onze parochie. 
 
Al met al een enorme staat van dienst ,wij als 
geloofsgemeenschap van Sint Vitus zijn dan ook bijzonder blij 
dat hij deze bijzondere onderscheiding vanuit ons Bisdom heeft 
ontvangen en feliciteren hem van harte hiermee en wensen hem 
voor de toekomst alle goeds. 

Nieuwe voorzitter locatieraad St.Vitus 
  
Per 1 januari 2021 heb ik het voorzitterschap van de locatieraad 
van onze geloofsgemeenschap St. Vitus overgenomen. Hierover 
kunt u ook meer lezen in het artikel afscheid van Ben Viskaal. 
Ik neem aan dat ik bij velen van u al bekend ben van de 
volgende werkzaamheden in onze geloofsgemeenschap zoals: 
acoliet; bestuurslid Caritas; voorzitter Kerstmarktcommissie; 
bedevaart Kevelaer en toneelvereniging St. Vitus. 
  
Op dit moment hebben we te maken met de gevolgen van 
coronacrisis, die zorgt ervoor dat dit voor ieder persoonlijk nogal 
wat gevolgen heeft. 
Maar ook voor onze geloofsgemeenschap betekent dit nogal wat. 
Enerzijds worden we geconfronteerd met overlijden en ziekte van 
parochianen, anderzijds wordt het kerkbezoek beperkt en kan 
niet alle vrijwilligerswerk doorgaan. 
We missen het koffiedrinken na de vieringen; koorrepetities; de 
kerstmarkt, samenkomsten van KBO en ga zo maar door. We 
gaan er voor om tegen de zomer weer activiteiten op te starten 
waar het kan en hopen dan weer veel van u te ontmoeten. 
  
Een andere belangrijke uitdaging  voor de komende jaren is 
instandhouding van onze geloofsgemeenschap St. Vitus en de 
Emmanuelparochie. Helaas zien we in rap tempo veel kerken 
sluiten in Salland en Twente. Gelukkig is dat bij ons nog niet aan 
de orde. Maar hiervoor moeten we ons allen blijven inzetten.  
Dat kan op verschillende manieren: door kerkbezoek; door deel 
te nemen aan vrijwilligerswerk; door financiële bijdrage en goede 
samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen in onze 
Emmanuelparochie. 
Ik hoop dan ook van harte op een goede samenwerking met 
locatieraad St. Vitus; de pastoraatsgroepen; het parochiebestuur; 
het pastoresteam; alle werkgroepen en alle vrijwilligers en alle 
parochianen. 
  
Martin Huizendveld, 
Voorzitter Locatieraad St. Vitus  



Personalia.  
 
Op 8 december 2020 is in de leeftijd  
van 93 jaar overleden onze parochiane: 
 
Theodora Gesina Christina  
Gras – Kerkhof 
 
Wij condoleren haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind  
van harte. 
 
 

******* 
 
Op 6 januari 2021 is in de leeftijd van 85 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 
  Arnoldus Alexander Gras 
   Arie 
 
Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte. 
 
Wij wensen de families veel sterkte bij het verwerken van hun 
verdriet. 
 

Eerste zondag van de veertigdagentijd 
 
Bijna net zo oud als het Paasfeest is de voorbereidingstijd op 
Pasen: de Veertigdagentijd, of de Vasten. 
Het getal 40 doet denken aan vele Bijbelverhalen. 
De belangrijkste zijn: de tocht van 40 jaar van het volk Israel door 
de woestijn op weg naar het beloofde land en de 40 dagen die 
Jezus doorbracht in de woestijn, als voorbereiding op zijn 
prediking. 
40 dagen of jaren in de woestijn zijn een symbool voor de tocht 
van de mens door de woestijn van het leven. 

Brief over Aswoensdag 
 

Ommen, 15 januari 2021            
 
Beste medegelovigen, 
 
Van Mgr. Herman Woorts ontvingen we als pastoraal team op 
maandag 4 januari jl. een schrijven over de vieringen op Aswoensdag 
en de wijze, waarop de as wordt toegediend. 
Dit schrijven hebben we besproken in onze online teamvergadering 
van gisteren, dinsdag 12 januari jl. 
 
Als pastoraal team hebben we het volgende besloten: 

1. De geplande vieringen op Aswoensdag in onze 

Emmanuelparochie gaan – vooralsnog – gewoon door. 

2. Naast de geplande vieringen komen er geen extra vieringen.  

3. Dit betekent dat er op Aswoensdag, 17 februari aanstaande, 

vieringen zullen zijn in: 

a. Dalfsen, om 09.00 uur (AM) 

b. Ommen, om 19.00 uur (TH) 

c. Lemelerveld, om 19.00 uur (AM) 

d. Slagharen, om 19.00 uur (AW) 

TH = Mgr. Ted Hoogenboom; AM = pastoor André Monninkhof; 
AW= pastor Anton Wenker 

4. In genoemde vieringen zal door de celebrant de as worden 

gezegend. Verder zal hij geen askruisje geven, maar wel as 

uitstrooien over het hoofd van de kerkgangers, die dit wensen, 

als teken van inkeer.  

Hiertoe zal de celebrant eerst een mondkapje opzetten, zijn 

handen desinfecteren en vervolgens met de blote hand, de as 

uitstrooien over de hoofden van de kerkgangers, die hiertoe 

naar voren zullen komen. Ook de betreffende kerkgangers, 

dragen bij deze gelegenheid een mondkapje. 

Er wordt geen askruisje gegeven, zoals gebruikelijk, omdat we 
besmettingsrisico’s, die zouden kunnen ontstaan door fysieke 
aanraking van het voorhoofd van de kerkgangers, willen 
voorkomen. 
Verder merken we op, dat het strooien van as over de hoofden 
van gelovigen als teken van inkeer en boetvaardigheid, aansluit 



bij een aloude traditie. Ook om deze reden is nu voor dit gebaar 
gekozen. 

5. Aan de kosters van de betreffende kerken het verzoek om 

ervoor te zorgen dat er voldoende as aanwezig is ! Bij het 

strooien van de as over de hoofden van de kerkgangers, zullen 

we meer as nodig hebben dan bij het geven van een askruisje. 

Met deze informatie hopen we jullie van dienst te zijn geweest. 
 

Bij voorbaat dank voor jullie aandacht en goede zorg. 
 

Met vriendelijke groet, 
                                               Pastoor André Monninkhof 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Stichting Pastor Thomas Schoolfonds 
 

Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u hartelijk danken 
voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van 
Kerstbomen, erwtensoep, rookworsten en balkenbrij , mochten 
wij het prachtige bedrag van € 1540,- overmaken op de rekening 
van het Thomas Fonds. Ook mochten wij rechtstreeks op het 
bankrekeningnummer en aantal bedragen ontvangen. 
Hiervoor allen onze hartelijke dank. 
Zoals Pastor Thomas aangaf in het vorige parochieblad , heeft hij 
een aantal gezinnen geld kunnen geven voor voedsel.  
Door de kerstactie en de giften die wij in contanten en via de 
bankrekening mochten ontvangen , kan hij hier gelukkig mee 
door gaan.  
Zo hopen wij daar een steentje te kunnen bijdragen voor onze 
medemensen. 
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en Pastor 
Thomas  nogmaals allen een voorspoedig en vooral gezond 
2021 wensen. hartelijk dank. 
Tevens willen wij u 
Bestuur Pastor Thomas Fonds                            Pastor Thomas  
 

 

Misdienaar rooster. 
 
Zondag 14 februari  Akolieten 
Zondag 21 februari  Akolieten 
 

 
Intenties maand februari 2021. 
 
Zaterdag 30 januari (Eucharistieviering) 

 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Dora Gras-Kerkhof, Gerard Sieljes, Arie Gras, 
Debora Kosse 
 
Zaterdag 6 februari (Communieviering) 

 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Dora Gras-Kerkhof, 
Gerard Krikhaar, overleden ouders en Bertus Assen, 
Annie Witteveen, Sieny de Wals, Arie Gras, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink. 
 
Zondag 14 februari (Eucharistieviering) 

 
Anton en Riek Huizendveld en familie, Gerard Krikhaar, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Annie Witteveen, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Gerard Mensink en familie, 
In gedachtenis aan onze overleden moeder Dora Gras-Kerkhof, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, Arie Gras, 
Overleden ouders Kösters-Polhaar. 
 
Zondag 21 februari (Eucharistieviering) 

 
Overleden ouders Scholte-Woerts, Dora Gras-Kerkhof, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Arie Gras, Toon en Riek Koopman en familie.  
 



Zaterdag 27 februari (Gebedsviering) 

 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, 
Dora Gras-Kerkhof, Arie Gras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASWOENSDAG 
 
“Stof ben je en tot stof keer je terug”.  
Dat wordt gezegd als iemand op Aswoensdag  
een askruisje op het voorhoofd krijgt. 
De woorden komen uit de Bijbel:  
God zegt ze als hij Adam en Eva voor  
straf uit het paradijs verjaagt. 
Ze herinneren ons aan onze  
vergankelijkheid, aan de kwetsbaarheid  
van ons bestaan. 
Het past niet zo in deze tijd van grote  
menselijke mogelijkheden,  
om daar te veel bij stil te staan. 
Maar ieder van ons wordt er op een  
gegeven moment mee geconfronteerd,  
bijvoorbeeld bij ziekte of dood. 
Wie een askruisje ontvangt mag weten  
dat God ons kwetsbare mensen nooit in  
de steek laat. 
 
 

VASTENAKTIE 2021 
 
Corona, internationaal spreken we over COVID19, heeft hier in 
Nederland voor veel verdriet gezorgd, maar gelukkig kunnen wij 
terugvallen op een goed sociaal zorgsysteem. Onze regering 
heeft zelfs speciale regelingen gecreëerd om mensen die 
vanwege de Lock-down zonder werk zijn gekomen, of geen 
inkomsten ontvangen financieel te ondersteunen. 
Zo niet in andere delen van de wereld, zoals in Afrika en India. 
Als je niet kunt werken, heb je geen geld, heb je gewoon geen 
eten. Heb je een winkel, kunnen de mensen niet meer bij jou 
kopen, moet je je winkel sluiten. Heb je ook geen geld en geen 
eten. 
Buiten de reguliere hulp, gebruikt pastoor Thomas nu een deel 
van het geld dat binnenkomt om mensen die honger hebben te 
voorzien van eten en drinken. 
In het januarinummer van het Sint Vitus Nieuws heeft pastoor 
Thomas zijn dank naar u uitgesproken voor de acties en de 
giften rondom Kerst.  
In vervolg hierop hebben wij besloten hem dit jaar extra te 
ondersteunen vanuit de Vastenactie.  
Sommigen van u kennen de pastoor nog toen hij in onze 
Parochie was. We hebben pastoor Thomas leren kennen als een 
goed christen, die op een eerlijke wijze met deze gelden omgaat.  
Wij denken dat, als u dit kunt, het niet verkeerd is om dit jaar echt 
het verschil te maken. Geef met een gulle hand, een gul hart, 
om veel gezinnen en kinderen een bord met eten te gunnen. 
U kunt hiervoor gebruik maken van de zakjes voor de 
Vastenactie en uw bijdrage deponeren in de melkbus achter in 
de kerk, of uw bijdrage storten op  
NL13 RABO 0138641242 ten name van Pastoor Thomas 
Fonds 
onder vermelding van Vastenactie 2021 
Laten we met elkaar het verschil maken en hier waar dit kan echt 
zorgen voor elkaar! 
Vast hartelijk dank. 



Mattheüs 25:35-40  Want Ik had honger en u hebt Mij te eten 
gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was 
een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets 
om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u 
hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij 
geweest.” Deze goede mensen zullen vragen: “Heer, wanneer 
hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten 
gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 
Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat 
U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 
En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U 
bezocht?” Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn 
minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.” 

Informatie over het 40-dagenboekje 2021  
 
Ook nu weer wordt er samen met de Protestante Gemeente en met 
hulp van voorgangers en pastores een 40-dagenboekje gemaakt, om 
elke dag toe te leven naar Pasen. Het thema is dit jaar: “Ik ben er 
voor jou”, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid 
(Matth. 25:35 en 36): de zieken bezoeken, dorstigen te drinken geven, 
de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen te 
eten geven, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. 
In Mattheüs 25 zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat, wie dit voor 
iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem 
heeft gedaan!. Wat een actuele boodschap ook voor ons, in deze tijd 
van corona! 
Op Aswoensdag start de Veertigdagentijd, dat is op woensdag 17 
februari 2021. Dan gaan we op weg naar Pasen met o.a. gebeden, 
gedichten en korte meditaties voor bezinning en inspiratie. En er is ook  
elke week een pagina voor de kinderen. 
Nu er momenteel geen normale kerkdiensten zijn vanwege de 
coronamaatregelen, kunnen wij u helaas geen boekje overhandigen, 
zoals u dat van ons gewend bent. Toch willen we graag iedereen in de 
gelegenheid stellen om in het bezit te komen van dit 40-dagenboekje.  
U kunt het daarom bij één van onderstaande leden van de werkgroep 
bestellen/aanvragen. Eventueel kunnen wij het digitaal aanleveren, 
maar ook willen de leden van de werkgroep een boekje bij u thuis 
bezorgen. En waarschijnlijk liggen er t.z.t. ook boekjes in de Sint 
Vituskerk, de Antenne en de Fontein. 

Tenslotte hopen wij dat dit 40-dagenboekje u helpt en inspireert en 
wensen wij iedereen een gezegende Veertigdagentijd! 
Bij onderstaande leden van de werkgroep kunt u het 40dagenboekje 
bestellen:                            (WEL GRAAG NA 17.00 UUR BELLEN) 
 
Henk Oldehinkel telef.nr. 06-52505000  
Mailadres: henk@oldehinkel.net 
Joke Sportel   Mailadres: joke.sportel@hotmail.com 
Ineke v.d. Logt   telef.nr  06-30454013   Mailadres: logt76@xs4all.nl  
Guus Redder     telef.nr. 06-22831002 
Mailadres:truusenguus@hotmail.com 
Marry Schokker telef.nr.613974 Mailadres: andriesmarry@hotmail.com 
Rita v.d. Sluis    telef.nr. 612274 Mailadres: Ritavdsluis@ziggo.nl 
Diny Petter        telef.nr. 614758 Mailadres: dinypetter@home.nl                                                        
   
 

 
 

 

KBO Nieuws februari 2021 
 
Beste KBO-leden, 
 
Door het voortduren van de Corona-problemen is het tot onze 
spijt nog steeds niet mogelijk om activiteiten voor de afdeling te 
organiseren. We zullen geduld moeten hebben! 
 
Het is in elk geval goed om even terug te kijken op het afgelopen 
jaar: 
 
In maart 2020 werd ons normale programma afgebroken. We 
konden geen ledenvergadering meer houden, de vaste dagen 
met H.Mis en bingo werden gestopt, er was geen Paasviering en 
geen busuitstapje. Het bestuur besloot om de bezorging van het 
KBO-PCOB magazine door vrijwilligers te vervangen door post-
bezorging. 
 

mailto:henk@oldehinkel.net
mailto:joke.sportel@hotmail.com
mailto:logt76@xs4all.nl
mailto:truusenguus@hotmail.com
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Maar er waren ook positieve ontwikkelingen. In oktober schreef  
het bestuur alle leden aan om ze de gelegenheid te geven 
schriftelijk hun instemming of afkeuring uit te spreken over zaken 
die onder normale omstandigheden in een ledenvergadering aan 
de orde zouden zijn gekomen. Er kwamen veel reacties: het 
resultaat van deze ledenraadpleging is in het St. Vitus-nieuws 
van december 2020 opgenomen. 
 
En tot onze vreugde hebben zich eind 2020 twee nieuwe 
bestuursleden aangemeld. Deze gaan op termijn de taken van 
de huidige secretaris en penningmeester overnemen. Meer 
nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom: denkt u er nog 
eens over na! 
 
In 2020 is ons ledenbestand helaas iets teruggelopen: van 175 
begin januari tot 168 eind december. 
 
We herdenken in dat verband de leden die ons door overlijden in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen: 
 
de heer J.C. Maas 
de heer F.A.J. Polhaar 
mevr. G.J. Rijnhart-Woolthuis 
mevr. E.A. Jonker-Arkes 
de heer A.A. Gras (begin 2021) 
 
Zoals we de vorige keer al hebben gezegd: hopelijk wordt het dit 
jaar beter. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer met bijeen-
komsten. 
 
Namens het bestuur alle goeds gewenst, 
 
Marietje Pieper, 0523-613672, marietjepieper@gmail.com 
Henk Kroes, 0528-251172, h.kroes@inter.nl.net 
 
 
 
 

Pastoraal artikel van januari. 
 

Mogen allen één zijn  
 

In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens 
Johannes (Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in Hem 
geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer vind 
ik ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, Vader”. 
Dit lied kunt U onder meer vinden in de liedbundel “Gezangen 
voor Liturgie” (GvL) onder nummer 498. Persoonlijk hoor ik dit 
lied graag zingen. 
Dat allen, die in God geloven, één mogen zijn, is dan ook mijn 
hartenwens. Juist in deze tijd hebben wij elkaar zo hard nodig. 
Verbondenheid en solidariteit zijn – juist in deze omstandigheden 
– samenbindende krachten. Want we zullen toch samen door 
deze corona-crisis moeten heenkomen ! 
Voor wat betreft de oecumenische contacten in het Vechtdal, 
prijzen we ons als pastoraal team van onze parochie,  gelukkig, 
dat er met enige regelmaat oecumenische vieringen kunnen 
plaatsvinden. Zo was er in Lemelerveld onlangs nog een 
gezamenlijke adventsviering; zullen er in de komende 
Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, weer 
gezamenlijke vieringen worden gehouden; en in Ommen zullen 
er naar verwachting, ook in de week voor Pasen, weer 
gezamenlijke meditaties plaatsvinden waarin wordt stil gestaan 
bij het lijden en sterven van onze Heer. Voorts zijn we als RK 
Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, betrokken 
bij tal van gezamenlijke initiatieven op diaconaal vlak, 
bijvoorbeeld boodschappenpakketten voor de sociale minima.  
Als pastor heb ik de oecumenische samenwerking leren 
waarderen in mijn eerste standplaats, Breukelen (1994-1999). 
Ook hier waren (en zijn) er bloeiende contacten tussen de 
verschillende christelijke kerken. Spannend vond ik toen een 
huwelijksviering, waarin ik samen met één van de predikanten 
mocht voorgaan. Gelukkig werd op deze viering goed 
gereageerd. Sindsdien ben ik het als verrijkend gaan ervaren om 
in geval van een ‘oecumenisch huwelijk’ vanuit verschillende 



tradities, toch samen om Gods zegen te mogen vragen voor het 
bruidspaar.  
Hier, in het Vechtdal, heb ik na mijn komst meteen het contact 
gezocht met de voorgangers van de andere christelijke kerken in 
mijn woonplaats Ommen. Inmiddels hebben we als Ommer 
pastores een groepsapp, waarin we elkaar op de hoogte houden 
van ontwikkelingen in elkaars kerken, en overleggen over zaken 
van oecumenisch belang. Ook het overleg van burgemeesters 
van de gemeenten, waarin wij als RK Emmanuelparochie werken 
(Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Raalte) met ons als pastores 
en predikanten over samenwerking tussen burgerlijke gemeente 
en christelijke kerken, bijvoorbeeld als het gaat om wat wij als 
gezamenlijke kerken, juist in deze tijd, voor onze plaatselijke 
gemeenschappen kunnen betekenen, vind ik heel inspirerend.  
Voor ons als RK Emmanuelparochie, zal naar mijn inschatting, 
op oecumenisch vlak het accent liggen op voortzetting van de 
bestaande oecumenische initiatieven. Waar dit binnen onze 
mogelijkheden ligt, willen wij deze graag uitbouwen. Want als 
gezamenlijke kerken, blijven we elkaar nodig hebben, om samen 
perspectief te scheppen en een ‘stip op de horizon’ te creëren.  
Laten we – ook in het nieuwe jaar – ‘samen op weg’ blijven gaan. 
Mogen allen één zijn. Dat de Heer ons hiertoe mag zegenen. 
                                 Pastoor André Monninkhof 
Onlangs is er vanuit de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de 
christenen een nieuw handboek verschenen voor oecumenische 
contacten vanuit de katholieke kerk. Doel van dit handboek is om 
het heilig vuur van de oecumene opnieuw aan te wakkeren. Een 
mooi artikel over dit handboek, staat in een artikel in het 
Nederlands Dagblad van 05-12-2020, geschreven door Hendro 
Munsterman en Gerald Bruins. 
 

 

 

 

 

Venite et Audite ( Kom en luister): een uurtje Katholieke 

radio. 

 

Venite et Audite is een Katholiek  radioprogramma, op de 

regionale zender, 

van onze eigen Emmanuelparochianen: René Huyskes uit Ommen 

en Karin Drost uit Dalfsen. 

Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek. 

Regelmatig terugkerende onderdelen in het programma zijn:  

Heiligenkalender, Katholieke spiritualiteit, kerkgeschiedenis, 

bekeringsverhalen. 

Het programma is zondags te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 

uur op zowel 

www.radiozwolle.com als op www.vechtdalfm.nl en via 105.9 FM 

en 106.3 FM 

U bent van harte welkom bij Venite et Audite! 

 
 

Gebed: 
 
Heer, in vreugde en verdriet kunnen wij niet zonder U. 
Wij zijn dankbaar voor Uw zorg en liefde voor ons. 
Dankbaar ook voor de zorg en liefde van de mensen  
om ons heen.  
Dankbaar dat er mensen zijn die een stap in onze richting 
zetten als we eenzaam zijn en het leven niet meer zo zien 
zitten. 
Op de momenten dat U zover weg lijkt te zijn is iedere 
glimlach een kostbaar geschenk. 
Dank U wel.  
Amen. 
 
 
 

http://www.radiozwolle.com/
http://www.vechtdalfm.nl/


Vieringen St. Vitusgeloofsgemeenschap februari 2021 
 

 
 

 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
06 - 02 

 
19.00 
 

 
Communieviering  

Pastor 
klein-Overmeen 

 Job. 7,1-4+6-7 
1Kor. 9,16-19+22-23 
Marc. 1,29-39 

Cantores 
Con Amore 

 
Dhr. Uythof 

 

Zondag 
07 - 02 

 
9.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                       Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zaterdag 
13 - 02 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                       Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
14 - 02 

 
9.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Levi 13,1-2+45-48 
1Kor. 10,31-11,1 
Marc. 1,40-45 

Cantores 
Con Amore 

 
Mw. 
Huizendveld 

 

Woensdag 
17 - 02 

 
19.00 

Aswoensdag  
Eucharistieviering in 
Slagharen 

 
Pastor Wenker 

     

Zaterdag 
20 - 02 

 
19.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                       Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 
 

Zondag 
21 - 02 

 
9.00 

 
Eucharistieviering 

Pastoor 
Monninkhof 

 Gen. 9,8-15 
1Petrus 3,18-22 
Marc. 1,12-15 

Cantores 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

Zaterdag 
27 - 02 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Gen. 22,1-2+9a + 
10-13+15-18 
Rom. 8,3b  -34 
Marc. 9,2-10 

Cantores 
Juventa 

  

Zondag 
28 - 02 

 
9.00 

 
Geen viering in onze kerk.                                        Wel viering in:  zie rooster Emmanuelparochie. 

 



Vieringen Emmanuelparochie februari  2021  

Weekend 6 en 7 februari 
5e zondag d.h. jaar 

13 en 14 februari 
Carnaval 

17 februari 
Aswoensdag 

20 en 21 februari 
1e zondag 40dgn tijd 

27 en 28 februari 
2e zondag 40dgn tijd 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag  zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur 
CV/MK 

  
 

9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
regioviering 

 
 

9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
wgr 

 
 

 

De Belte 
 

19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
CV/JB 

in 
Slagharen 

19.00 uur 
EV/AM 

  
 

9.00 uur 
wgr 

 

Slagharen 
 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
EV/HW 

 EV/AW  
 

9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
EV/AM 

 

 

Hardenberg 
 

 geen 
viering 

 geen 
viering 

  geen  
viering 

 geen  
viering 

 

Dalfsen 
 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
CV/MK 

9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
EV/AW 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/HW 

19.00 uur 
EV/TH 

 11.00 uur 
EV/PK 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Hoonhorst 
 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/MK 

   9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
CV/JB 

 

 

Lemelerveld 
 

19.00 uur 
wgr * 

  11.11 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
EV/TH 

 

Vilsteren 
 

 11.00 uur 
EV/AW 

 geen 
viering 

  11.00 uur 
wgr 

 geen  
viering 

 

Heino 
 

19.00 uur 
wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

  19.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
EV/AW 

 

 

Lierderholthuis 
 

 9.00 uur 
wgr 

 9.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
EV/PK 

 9.00 uur 
CV/JB 

 *besloten viering/ 
livestream 

    

2021-01-25 
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker  HW = mgr. H. Woorts       PK = rector P. Kuipers  
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen        wgr = werkgroep  TH  = mgr. T. Hoogenboom 

 


