
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Maart 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 maart 2021. 
Deze hele maand valt in de vastentijd, een tijd om ons voor te 
bereiden op Pasen. U vindt op het middenblad wel het rooster 
van vieringen maar we weten nog niet of ze wel doorgaan.  
Op de website vindt u het laatste nieuws. 
Kopij voor april kunt u aanleveren tot 15 maart.  
Het blad verschijnt dan weer op 25 maart. 
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Koffie drinken. 
 
Helaas kunnen we deze maand nog niet  
gezamenlijk koffiedrinken. 
 

Extra vieringen. 
 
Vrijdag 19 maart 9.00 uur Eucharistieviering H. Jozef 
 

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

(Attentie) (attentie ) 
 

In maart worden de vieringenrooster voor de 2e helft 
van dit jaar weer vastgesteld. 

Willen jullie mij laten weten wie er in onze 
geloofsgemeenschap het komende halfjaar een 

bijzondere viering wenst, dan kunnen wij daar rekening 
mee houden. 

Het zou fijn zijn als ik dit voor 1 maart a.s. weet, dan 
heb ik nog twee weken om de concept roosters te 

maken. 

Kerst en Oud en Nieuw valt dit jaar in het weekend. 
2e kerstdag is op een zondag.. 

2 januari is ook op een zondag.  
Opgave bij Guus Redder. Mailadres 

truusenguus@hotmail.com of telf. 06-22831002 

Pastoraal artikel. 
 
Een nieuwe Bisschop 
 
In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat 
het ook weleens over geloof en over kerk gaat. Sommige 
mensen delen mij mee dat ze helemaal nergens meer in 
geloven, anderen geloven nog wel of wel weer, maar weten niet 
precies waarin, weer anderen hebben en houden een rotsvast 
geloof waarop de tand des tijds geen greep lijkt te hebben: 
onaangetast en onaantastbaar. 
 
Onlangs kwam ik een heel bijzondere man tegen. Hij begon mij 
eerst te vertellen wat er allemaal niet deugt aan onze RK kerk. 
Nu heb ik geen bezwaar tegen kritiek, zeker niet tegen 
gegronde kritiek, maar toen bleek dat hij reeds jaren geleden 
definitief afscheid had genomen van onze kerk, vond ik zijn 
kritiek toch iets minder overtuigend. Ik was echter wel 
nieuwsgierig naar het verloop van zijn religieuze geschiedenis 
en vooral vanaf zijn afscheid van de RK kerk. Hij vertelde mij 
erover en kort gezegd kwam het er op neer dat 'hij zijn eigen 
kerkje was begonnen', samen met zijn gezin en enkele 
volgelingen. 
 
'Alles draait om de liefde' vond hij en ik kon hem daarin geen 
ongelijk geven. Maar mijn vreugde over zoveel spirituele 
creativiteit verbleekte toch, toen ik ontdekte dat hij het niet erg 
nauw nam met de Schrift en de Traditie. Hij leek beiden méér 
als een kraam te zien waaruit men vrij kan kiezen wat men 
past. Van een 'recht', verantwoord verstaan van (vooral) het 
Oude Testament was echter geen sprake en ook in het Nieuwe 
Testament had hij selectief gewinkeld. Ik ben theoloog: ik merk 
dit op. 
We spraken over de goddelijkheid en de menselijkheid van 
Jezus. Het bleek dat onze nieuwe bisschop juist die woorden en 
daden van Jezus, waar hij persoonlijk moeite mee had, tot diens 
menselijke natuur wilde rekenen en bijgevolg veranderlijk zoals 
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de cultuur, terwijl hij die woorden en daden van Jezus, die hem 
persoonlijk goed schikten, juist aan diens goddelijke natuur 
toeschreef die immers eeuwig en onveranderlijk is. Zo liet zich 
niet al moeilijk raden wie er in deze vernieuwende theologie 
eigenlijk God geworden was. Juist, meneer zèlf. 
 
'In het leven van Jezus draaide alles om de liefde', zo wist hij te 
vertellen, 'en daarom liep zijn leven ook uit op de verrijzenis.' 
Nee, niet God had Jezus opgewekt, maar de voortzetting van 
zijn leven na de dood was enkel het logisch gevolg geweest 
van zijn eigen levensweg. Kortom, voor wie Jezus écht navolgt 
(en hij had een boekje geschreven waarin stond hoe je dit moet 
doen), krijgt de dood niet het laatste woord. 
 
'Alles draait om de liefde, want de liefde vergeeft alles, verzoent 
alles en dekt alles toe, zelfs nog vóór het aan het licht komt.´ 
Met dit geloofsartikel had hij tegelijk de Bijbelse noties van 
rechtvaardiging, oordeel, hemel en hel, schuld en boete, als 
verouderde meuk buiten de deur gezet, als 'niet meer van deze 
tijd!' De 'God der wrake' die zich woedend kon maken over het 
geweld op weerloze mannen, vrouwen en kinderen, leek wel op 
leeftijd gekomen: een lieve, tandeloze, oude opa, zo eentje die 
alles wel goed vindt en die wat scheef is recht breidt en zo de 
beste vriend geworden is van al wie ook maar iets op zijn of 
haar kerfstok heeft. Bij Hem kom je er blijkbaar makkelijk mee 
weg! De weerloze slachtoffers verdwijnen zo in een moeras van 
liefde, vergeven en vergeten, alsof ze er nooit zijn geweest. 
Onder zo'n dikke deken kan het flink stinken naar onrecht en 
naar uitbuiting, dacht ik. Alles het gevolg van selectief winkelen 
en vooral ook van een gebrek aan bescheidenheid. 
 
Als de schapen zichzelf weiden, wie zal hen hoeden? 
 
Joop Butti 
 
 
 
 

Ziekte en herstel pastor Hans  
 

Beste parochianen, 

Eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis 
leerde dat ik bij die val een zware hersenschudding heb 
opgelopen en dat er wellicht sprake was van een epileptische 
aanval. Ik wacht nu op nader onderzoek om te bepalen of deze 
epileptische aanval eenmalig is geweest of niet. Maar dat 
onderzoek kan pas plaatsvinden wanneer ik geheel hersteld 
ben van de gevolgen van de hersenschudding en dat herstel 
gaat langzamer dan ik graag zou willen. 

Daarom is nu nog niet te zeggen wanneer ik weer kan gaan 
werken. Ik vind dat moeilijk, want ik mis wat ik het liefste doe en 
ik mis het contact met jullie. Wanneer ik weer kan gaan werken 
is nog niet te zeggen. 

Hartelijke groet pastor Hans. 
 

VASTENACTIE. 
 

Ook dit jaar houden we weer de jaarlijkse Vastenactie en 
evenals voorgaande jaren is de opbrengst weer bestemd  
voor het Pastor Thomasfonds in India.  
Hij besteed het geld aan arme kinderen, die anders niet  
naar school kunnen gaan. 
U kon uw gift in een enveloppe in een bus, achter in de kerk 
doen, maar dit jaar is alles anders omdat we voorlopig geen  
vieringen in de kerk hebben.  
Om toch aan deze actie mee te doen, kunt u uw gift in  
de muurkluis doen met opschrift 
“VASTENACTIE”. 
 

MISINTENTIES 
 

De afgelopen tijd zijn er veel vieringen vervallen. Voor deze 
vieringen stonden ook intenties, die ook niet voorgelezen zijn. 
De locatieraad heeft besloten om in de eerst volgende viering 
met parochianen deze intenties te herhalen. 



 VEERTIGDAGEN BOEKJE. 
 
Ook dit jaar hebben we weer in samenwerking met de 
andere kerken een Veertigdagen boekje samengesteld,  
als overweging in de veertig dagen tijd.  
Andere jaren lag dit boekje achter in de kerk en stond er  
een mandje naast, waarin u uw vrijwillige bijdrage kon doen. 
Nu wij voorlopig geen vieringen in de kerk hebben, is het  
boekje ook te lezen op de website van onze locatie.  
U kunt uw bijdrage storten op ons banknummer, wat op  
het boekje staat, maar ook zullen er boekjes achter in de  
kerk liggen en kunt u uw bijdrage in een daarvoor  
aangewezen muurkluisje storten. 
 

Jubileumboek 200 jaar St. VItus Dedemsvaart  
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat het feestelijk stilstaan bij het  
200-jarig bestaan van onze kerk dit jaar niet is gegaan zoals wij  
dat wilden. Dit gaat zeker nog gebeuren wanneer het weer kan.  
In de tussentijd is het boek dat voor deze gelegenheid is 
gemaakt, God Zegene de Vaart, over de geschiedenis van de 
parochie/geloofsgemeenschap, wel af! "Waarom geeft de 
Koning der Nederlanden in 1818 toestemming en een subsidie 
aan een groep protestantse ondernemers om een Rooms 
Katholieke kerk en pastorie te bouwen in een naamloze 
veenkolonie in Overijssel, waar op dat moment minder dan tien 
katholieke gezinnen wonen? En waren de pastoors van 
Avereest in de negentiende eeuw echt allemaal zo degelijk en 
saai als eerdere geschiedenisboekjes doen geloven? En wie 
waren die eerste generaties katholieken aan de Vaart. 
Stammen de parochianen van nu van hen af? Dit en meer zijn 
de vragen die in het boek beantwoord worden.  
Hebt u nog interesse in dit mooie boek? U kunt dit boek 
bestellen voor € 25,- bij het parochiesecretariaat op 
woensdagen tussen  
9 en 12 uur op tel.nr 0523-610706.  
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart 

Personalia.  
 
Op 1 februari 2021 is in de leeftijd  
van 93 jaar overleden onze parochiane: 
 
Maria Catharina Renker – Werink 
 Tiny 
 
Wij condoleren haar kinderen en  
kleinkinderen van harte met dit verlies. 
Wij wensen de familie veel sterkte bij  
het verwerken van hun verdriet. 
 

 
Opbrengst collectes. 
 
25 en 31 oktober, 7, 15, 22, 28 november, 6, 13, 20, 25  
en 31 december 2020, 1, 2, 9, 17 en 24 januari 2021. 
 
Collectes       889,56 
Plaatsengeld       261,42 
Kaarsengeld       920,48 
Uitvaarten        191,75 
Opbrengst knikengeltje       21,61 
 
Nationale jongerencollecte       30,80 
 
Collecte voor de oecumene      25,33 
 
Collecte voor de MIVA       44,20 
 
Adventscollecte        20,30 
 
Caritas        147,85 
 
 



Livestream vieringen in onze Kerk 
 
Het ziet er naar uit dat er de komende tijd nog geen publieke 
vieringen mogelijk zijn in onze kerkgebouwen. Hierom is er 
besloten om ook in onze Kerk in Dedemsvaart te gaan 
beginnen met het livestreamen van alle (weekend-) vieringen. 
De afgelopen tijd is een groepje vrijwilligers aan de slag 
gegaan om het livestreamen op te zetten en de eerste test 
streams zijn al geweest. Er zijn nog kinderziektes, maar het is 
nu mogelijk om vanuit huis op de tablet, telefoon, computer of 
laptop live mee te kijken naar de Hl. Mis, een gebedsdienst of 
een woord- en communie-viering in onze kerk. Zoals het er 
naar uitziet zijn er tot 15 maart alleen vieringen via de 
livestream te volgen. 
De livestream wordt uitgezonden via YouTube. Bij elke viering 
in de kerk gaat een half uur tot een kwartier voor begin de 
livestream van start en kunt u via het St. Vitus YouTube kanaal 
meekijken. U kunt ook via YouTube, als u een account heeft, 
abonneren op ons kanaal. Dan krijgt u een melding als er een 
livestream wordt gestart.  
Op de website van onze kerk  
 
(https://emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/) staat een knop om 
op het YouTube kanaal te komen. Als u wilt kunt u ook de 
volgende link handmatig overtypen:  
 
https://www.youtube.com/channel/UCR7V9RuA7AU3T0mKZV
C1NKA 
 
Eenmaal op het YouTube kanaal staan daar de eerder 
opgenomen vieringen om terug te kijken en, als er op dat 
moment een viering wordt gehouden, de livestream.  
Daar staat dan duidelijk LIVE bij. 
 
De livestreams worden nu verzorgd door een groepje van vier 
vrijwilligers. Rick van Faassen, Stefan de Olde, Hans van de 
Berg en Sjoerd Reurink. Veel dank! 

Het communiqué over tijdelijk stoppen met publieke 
vieringen in onze RK Emmanuelparochie van 28 
januari kunt u vinden op de website.  

 
Aanvullend COMMUNIQUÉ  dinsdag 9 februari 2021 

 
Beste parochianen, 
 
Hierbij schrijf ik U over de vieringen in onze parochiekerken,  
die na vandaag, dinsdag 9 februari, zullen plaatsvinden. 
 
Zoals gemeld in ons communiqué van 28 januari jl., hebben  
het pastoraal team en het parochiebestuur van onze 
Emmanuelparochie op genoemde datum besloten, dat de 
vieringen in onze parochiekerken, in ieder geval tot vandaag,  
9 februari, zouden plaatsvinden zonder kerkgangers erbij;  
maar – waar mogelijk – wel zouden worden gelivestreamd.  
 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we 
gisterenavond (parochiebestuur) respectievelijk vanmiddag 
(pastoraal team) (beide keren online) opnieuw gekeken naar 
ons besluit van 28 januari jl.  
 
In genoemde vergaderingen zijn we als pastoraal team en 
parochiebestuur tot de conclusie gekomen, dat we ook  
na vandaag, 9 februari, de vieringen in onze 
parochiekerken zonder kerkgangers erbij, zullen moeten 
laten plaatsvinden.  
 
De reden hiervoor is, dat, naar het zich laat aanzien, de 
avondklok verlengd zal gaan worden tot 2 maart a.s.  
Verder is – ook in ons gebied – het aantal besmettingen 
 nog steeds ernstig te noemen. De urgentie, die hieruit  
spreekt – gevoegd bij de andere argumenten, genoemd in  
ons communiqué van 28 januari jl., - brengt ons als pastoraal 
team en parochiebestuur tot de conclusie, dat de vieringen 
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 in onze parochiekerken – tot onze spijt – ook in de komende 
periode, zonder kerkgangers zullen moeten plaatsvinden.  
Wel zullen deze vieringen – waar mogelijk – worden 
gelivestreamd. Dit zal tenminste duren tot 2 maart 
aanstaande. 
Uitvaarten kunnen in onze parochiekerken wel plaatsvinden 
met kerkgangers erbij; het liefst in kleine kring, alleen met de 
‘naasten’; het maximale aantal personen dat bij een uitvaart 
kan zijn, bedraagt 50 (conform voorschriften overheid). 
 
Ik hoop op Uw begrip voor ons besluit. 
Namens pastoraal team en parochiebestuur wens ik U Gods 
zegen, heel veel sterkte met alles en blijf gezond ! 
 
Met vriendelijke groet, 
                                                 Pastoor André Monninkhof 
 

 
 

VEERTIGDAGENTIJD 
 
Net als elk mens moest Jezus ontdekken wat zijn diepste 
roeping is. Daarvoor ging hij ‘in retraite’ in de woestijn.  
Het is verleidelijk om in je leven de weg van eigenbelang en 
egoïsme te gaan. 
Dat wordt verteld in het verhaal van zijn drie beproevingen.  
In veertig dagen woestijn heeft Jezus ze onder ogen gezien en 
weerstaan.  
Ons worden ook veertig dagen gegeven om ons te testen op 
bestendigheid: of wij ons laten verleiden tot ‘ik op de eerste 
plaats’ of net als Jezus de weg willen gaan van dienend in het 
leven 
willen staan. 
 ‘Veertig dagen op proef’ kunnen helpen om meer mens te 
worden: als liefdevolle behoeders van elkaar en goede 
beheerders van deze aarde.  
 

Misdienaar rooster.  
 
 
Zondag 21 maart Akolieten 
 
 

Misintenties maand maart 2021. 
 
Zaterdag 6 maart  (Eucharistieviering) 

Overleden ouders Kösters-Polhaar, ouders Zwiers-Stroeken, 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Maria Catharina Renker-Werink, Arie Gras, 
Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink. 
 
Zondag 14 maart (Gebedsviering) 

Anton en Riek Huizendveld en familie, Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Trees Jenniskens-Gras, Johan en Annie Maas-Floothuis, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Arie Gras, 
Maria Catharina Renker-Werink. 
 
Zondag 21 maart (Eucharistieviering)  

Overleden ouders Scholte-Woerts,  
Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Arie Gras, 
Maria Catharina Renker-Werink. 
 
Zaterdag 27 maart (Communieviering) 

Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Ouders Zwiers-Stroeken, Maria Catharina Renker-Werink 



Vieringen met Pasen in Dedemsvaart 
  
 Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een Kruisweg in onze 
kerk. 
Deze zal verzorgd worden door onze acolieten. 
Wij hopen dat u met ons de kruisweg mee wil bidden. 
  
Op 1e Paasdag is er een Eucharistieviering in onze kerk. 
Pastor Wenker gaat voor in deze viering. 
 
 De vieringen van Witte Donderdag; Goede Vrijdag ’s avonds 
en de Paaswake zijn in Slagharen.  
  
Alle genoemde vieringen in Dedemsvaart en Slagharen zijn 
weer toegankelijk voor maximaal 30 personen (wijzigingen 
voorbehouden) en zijn ook via de livestream te volgen. 
  
Locatieraad St. Vitus 
 

HET GA JE GOED. 
 

Moge wat op je weg komt  
jou tot zegen zijn:  
de vreugde van de ontmoeting,  
de pijn van de ontbering,  
de tijd van de verwachting,  
het genot van de volheid,  
de kaalte van het gemis. 

 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:  
dat je ogen met mildheid kijken,  
dat je handen open zijn en opbouwen,  
dat je luistert tot in het zwijgen,  
dat je woorden oprecht zijn  
en dat je in hart en nieren bewogen bent  
om de mens op je weg. 

 
God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. Andries Govaart 

 
KBO Nieuws maart 2021 
 
Beste KBO-leden, 
 
De Corona-problemen zijn nog niet voorbij. Ons geduld wordt 
op de proef gesteld! Maar de besmettingen lopen terug en het 
inenten is op gang gekomen. Dus hopelijk gaat het voorjaar 
ons  nieuwe mogelijkheden bieden. 
 
Normaal zouden we nu de jaarlijkse ledenvergadering gaan 
voorbereiden. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. We houden 
de vinger aan de pols en zullen kijken of het misschien 
verstandiger is om, net als vorig jaar, een schriftelijke 
raadpleging van de leden te houden. 
 
In de loop van de maand maart krijgt u van ons, zoals gebruike-
lijk, het verzoek om uw jaarcontributie over te maken. Die is 
nog steeds € 20,- per persoon. We sturen u daarvoor een 
acceptgiroformulier. 
 
Van de KBO Overijssel kregen we onlangs het bericht dat alle 
afdelingen dit jaar waarschijnlijk een uitkering zullen krijgen uit 
een fonds dat uit een erfenis beschikbaar is gekomen. U kunt 
zich herinneren dat we in 2019 ook al een keer een bedrag van 
ruim € 1000,- hebben gekregen. Over de nieuwe uitkering is 
nog geen definitieve beslissing genomen, maar het lijkt erop 
dat we een vergelijkbaar bedrag tegemoet kunnen zien. Goed 
nieuws! 
 
Namens het bestuur een goede aanloop naar Pasen gewenst, 
 
Marietje Pieper, 0523-613672, marietjepieper@gmail.com 
Henk Kroes, 0528-251172, h.kroes@inter.nl.net 

 

 



Communiqué 23 februari 2021 
 
Beste parochianen, 
Namens parochiebestuur en pastoraal team laat ik U het volgende 
weten. 
Vanmiddag hebben wij als pastoraal team in onze wekelijkse 
teamvergadering – online – stil gestaan bij de persconferentie van 
onze regering van gisterenavond, dinsdagavond 22 februari jl. 
Onze regering heeft weliswaar enige versoepelingen aangekondigd. 
Maar ook werd duidelijk gemaakt, dat de gezondheidsrisico’s als 
gevolg van het coronavirus nog steeds erg groot zien. Daarom ook is 
de avondklok voorlopig nog gebleven. 
Omdat ook in ons gebied de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, 
en vanuit de urgentie die uit het voortduren van de avondklok 
spreekt, zijn wij als pastoraal team van mening, dat de vieringen in 
onze kerken voorlopig nog zonder kerkgangers moeten plaatsvinden. 
Dit zal zeker nog duren tot en met het weekend van 13 en 14 maart 
a.s. Het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie deelt deze 
mening. 
Dit betekent, dat in de komende drie weekenden: 

- 27 en 28 februari 2021 

- 6 en 7 maart 2021 

- 13 en 14 maart 2021 

de vieringen in onze parochiekerken nog gehouden zullen worden 
zonder kerkgangers. Wel zullen deze vieringen – waar mogelijk – 
worden gelivestreamd. 
Bovenstaande mededeling doe ik U met pijn in het hart, want wij 
missen U zeer ! Daarom hopen wij – pastoraal team en 
parochiebestuur – dat het niet te lang hoeft te duren voor wij weer – 
zij het in kleine kring – samen kunnen vieren. Voor nu echter geven 
wij voorrang aan veiligheid en welzijn van U en van ons. 
Daarom voor U allen: blijf gezond ! We wensen U heel veel kracht, 
moed en sterkte. 
Met vriendelijke groet, 
                                              
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
                                                                      
 Pastoor André Monninkhof 
 

 

 

   
‘Tijd om het anker van de ziel uit te 

werpen’ 
 

   

                                     Brief voor de Veertigdagentijd 2021 

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 

16 februari 2021 
                                                          
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,                           
 We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de 
coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van 
besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op 
ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk 
leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze 
kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke 
vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een 
strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen 
bij een viering.                                                                                                                 
 
In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met 
Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het 
hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons 
om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode 
van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de 
huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven 
immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten 
onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen 
zijn dicht, bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de 
mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer 
beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor 
hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds 
ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze 
ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in 
de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we in 
die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de 
Veertigdagentijd ons oproept? 



Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd 
innerlijk ‘voor anker gaat’, niet alleen kiest voor een periode van 
verstilling maar met dat anker ook zijn hoop vestigt. Het anker is 
immers het christelijke symbool van de hoop en onze hoop is 
gevestigd op de Heer: “De hoop is het veilige en vaste anker van 
onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom, waar Jezus voor ons 
als voorloper is binnengegaan …” (Hebr. 6,19-20). Kortom: het 
ankerpunt van de hoop is niets minder dan de Hemel. Jezus leeft, Hij 
is waarlijk verrezen: dat is de boodschap van Pasen. En Hij wil ons in 
de verrijzenis laten delen: deze begint bij het doopsel en vindt zijn 
voltooiing bij onze verrijzenis op het eind der tijden en bij ons eeuwig 
leven in Gods Vaderhuis, als wij Hem volgen. Op de Hemel richten 
we onze hoop. Dat Jezus deze hoop verwezenlijkte door zijn 
Kruisdood en verrijzenis, vieren we op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Pasen. Daar leven we vanaf Aswoensdag veertig dagen 
lang naar toe. 
 
Daartoe is het belangrijk om ruimte en tijd vrij te maken voor onze 
relatie met de Heer. Het is bekend: het moet in een relatie van twee 
kanten komen. Welnu, aan de Drie-ene God zal het niet liggen. God 
kijkt naar ons uit, ook als we jaren dwalen voordat we bij Hem 
thuiskomen (vgl. de parabel van de verloren zoon, Lc. 15,11-32). 
Gods Zoon gaat actief op zoek naar ons en overbrugt de afstand die 
er tussen Hem en ons bestaat. Zoals toen Jezus in Jericho in een 
boom de rijke belastingambtenaar Zacheüs ontwaarde: “Toen Jezus 
bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs, klim 
vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.’ 
Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap” 
(Lc. 19,5-6). En de Heilige Geest waait als instrument van bekering 
en brenger van troost en hulp waarheen Hij wil (vgl. Joh. 3,8). Het is 
aan ons om de Heilige Geest in ons toe te laten en Zijn zuiverende 
werk te laten doen. 
Wij op onze beurt kunnen God in de Veertigdagentijd naderen in ons 
gebed. We bevinden ons daarbij in goed gezelschap. Zo reisde de 
profeet Elia veertig dagen naar de berg, waarop God aan hem zou 
verschijnen (1 Kon. 19,1-18). En Jezus trok zich veertig dagen terug 
in de woestijn, om zich daar vastend en biddend voor te bereiden op 
Zijn zending (Lc. 4,1-13). Ook tijdens Zijn openbare leven zocht 
Jezus de eenzaamheid om te bidden (Lc. 5,16) en op de Olijfberg, 
toen Zijn arrestatie aanstaande was, bad Hij intens tot Zijn Vader (Lc. 
22,39-46). Zoals Christus Zijn boodschap van hoop en liefde voor 

ons heeft achterlaten, zo kunnen wij in gebed onze boodschap bij 
Hem achterlaten, in het vertrouwen dat Hij luistert. 
Ook onze angsten, mislukkingen en teleurstellingen kunnen we in 
deze biddende dialoog bij Hem neerleggen.  
 
Daaraan hebben we in deze onzekere tijden misschien wel extra 
behoefte. “Verspil nooit een goede crisis” (Never waste a good crisis) 
is een advies van Winston Churchill dat we op ons eigen biddende 
leven kunnen toepassen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de 
wereld minder maakbaar is dan velen dachten. Ook de 
maakbaarheid van ons eigen leven blijkt beperkt. We zijn geneigd 
onze successen te benadrukken, terwijl we vergeten dat we slechts 
woekeren met de talenten die we ontvangen hebben (vgl. Mt. 25,14-
30). We moeten naar vermogen werken, maar kunnen onszelf niet 
gelijkschakelen aan het resultaat: “Wat heb je dat je niet gekregen 
hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof 
alles van jezelf kwam?” (1 Kor. 4,7). De coronaviruspandemie drukt 
ons met onze neus op de feiten. 
God vraagt ons Zijn liefde zonder voorbehoud te beantwoorden en 
Hij doet daartoe ook uitdrukkelijk een beroep op ons: “Gij zult de 
Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel 
uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw 
naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan 
deze twee” (Mc. 12,30-31). Dit tweede gebod is tijdens deze 
coronacrisis extra urgent. Want in het kielzog van de 
coronaviruspandemie is een tweede pandemie gaande: de groeiende 
eenzaamheid. Deze treft zowel ouderen als jongeren. Eenzaamheid 
doet niet aan leeftijdsdiscriminatie, alle generaties lijden onder het 
wegvallen van sociale contacten. Nu al doen veel gelovigen in onze 
parochies hun uiterste best om mensen nabij te zijn. Ik roep iedereen 
op dit te blijven doen, ook na deze crisis. Niet iedereen zal op eigen 
kracht uit zijn isolement kunnen komen. En de realiteit is dat de 
toegenomen schermtijd via computer en telefoon geen volwaardige 
vervanger is voor echt contact. 
 
Dat laatste geldt ook voor de vieringen, die in deze coronatijd 
veelvuldig via een livestream zijn te volgen. Dit is een belangrijk 
hulpmiddel, maar geen blijvend alternatief. Want hoewel we in gebed 
tot Christus kunnen naderen, overbrugt Hij de afstand tot ons pas 
totaal in de Eucharistie die we ontvangen. In de Eucharistie worden 
we eenvormig met Christus. Paus Franciscus wees op 3 februari jl. 



tijdens zijn wekelijkse catechese op het belang van de liturgie. Hij zei: 
“De liturgie is een daad die de hele christelijke ervaring en dus ook 
het gebed grondvest. Het is een gebeurtenis, het gebeurt, het is 
aanwezigheid, het is een ontmoeting. Het is een ontmoeting met 
Christus. Christus stelt zichzelf aanwezig in de Heilige Geest door 
middel van de sacramentele tekenen: vandaar de noodzaak voor ons 
christenen om deel te nemen aan de goddelijke mysteries. Een 
christendom zonder liturgie, durf ik te zeggen, is misschien een 
christendom zonder Christus.” 
Daarom mijn oproep: probeer waar mogelijk in deze coronatijd de 
Eucharistieviering bij te wonen, evenals andere bijenkomsten van 
liturgie en gebed, waaronder de aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament om in stilte bij onze Heer Jezus te verwijlen, en om na 
deze crisis de zondagse kerkgang te hernemen. Christus kijkt naar 
ons uit! 
 
Naast de twee genoemde pandemieën zou ik ten slotte op nog een 
pandemie willen wijzen die in West-Europa al decennialang woekert: 
die van de massale geloofsafval. Hierdoor hebben de meeste West-
Europeanen het veilige en vaste anker van hun ziel losgelaten. De 
Veertigdagentijd en de coronaviruspandemie, die duidelijk maakt dat 
we ons leven toch niet zo in eigen hand hebben als we dachten, 
kunnen ons helpen dat anker voor de ziel met zijn ankerpunt in de 
Hemel terug te vinden. Hier geldt helemaal: never waste a good 
crisis. 
Broeders en zusters, we hebben in Nederland momenteel een 
gezamenlijke tunnelvisie. Die tunnel is de coronacrisis en het licht 
aan het eind ervan zijn de vaccins. Wij christenen delen in die hoop 
maar richten in de Veertigdagentijd onze hoop op nóg een licht: het 
eeuwig licht van Pasen, van oudsher gesymboliseerd door het 
Paasvuur dat in de Paasnacht wordt ontstoken en de daaraan 
ontstoken paaskaars, het symbool van de Verrezen Christus. In dat 
licht wens ik u allen veel kracht en vooral hoop toe in deze moeilijke 
tijden en een vruchtbare voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. 
 
In gebed verbonden, 

 
 + Willem Jacobus kardinaal Eijk,                                                                  
Aartsbisschop van Utrecht 

PALMZONDAG 
 
Op deze dag vieren we de blijde intocht van Jezus in 
Jeruzalem. 
Op een ezel, niet op een koninklijk paard komt deze verhoopte 
Messias binnenrijden. Er wordt gejuicht om deze goede mens 
die vast door God zelf gesteund wordt, ook al heeft hij geen 
leger. 
Mensen leggen kleden op de weg zodat hij kan zien dat ze in 
hem een gezegende Gods zien. 
Toch zullen ze hem laten vallen, hem verraden en kruisigen. 
Een vernederende dood voor deze tegenvallende en 
onmachtige koning zonder kroon. 
Eenzaam is deze koning, deze geliefde zoon van God. 
Maar hoor: de mensen zingen ‘Wij zingen hosanna de koning 
ter eer’. 

 

 
 



Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te 
Dedemsvaart 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………....
. 
Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………....
. 
 
Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Telefoonnummer: 
……………………………………………………………………….... 
 
Ik neem deel aan de viering in de St. Vituskerk te Dedemsvaart 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vieringenrooster Emmanuelparochie maart 2021  
 

 

Weekend 6 en 7 maart 
3e zondag 40dgn tijd 

13 en 14 maart 
4e zondag 40dgn tijd 

19 maart 
H. Jozef 

20 en 21 maart 
5e zondag 40dgn tijd 

27 en 28 maart 
Palmzondag 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag vrijdag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur 
V/JB 

  9.00 uur 
V /wgr 

9.00 uur 
EV/AW  

 9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
CV/JB 

 

 

De Belte 
 

geen  
viering 

  geen  
viering 

 19.00 uur 
CV/JB 

 19.00 uur 
EV/AW* 

 

 

Slagharen 
 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AM 

   9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/JB 

 

Hardenberg 
 

 geen  
viering 

 geen  
viering 

  11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
CV/JB 

 

Dalfsen 
 

19.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
V /wgr 

 19.00 uur 
CV/MK 

  11.00 uur 
??** 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

9.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
?? 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Hoonhorst 
 

 9.00 uur 
V/JB 

19.00 uur 
V /wgr 

   9.00 uur 
CV/MK 

 
 

9.00 uur 
AM** 

 

Lemelerveld 
 

19.00 uur 
wgr 

  9.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
EV/AM 

  10.00 uur 
Oec./MK** 

 

Vilsteren 
 

 geen  
viering 

 geen  
viering 

  11.00 uur 
CV/JB 

 geen  
viering  

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
V/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
?? 

 19.00 uur 
??* 

 

 

Lierderholthuis 
 

 geen  
viering 

 geen  
viering 

  9.00 uur 
?? 

 9.00 uur 
??** 

 alle vieringen zonder 
kerkgangers  / livestream 

alle vieringen zonder 
kerkgangers / livestream 

 themaweekend inkeer en 
verzoening 

*palmwijding        **palmpasen 
                                     optocht 

2021-02-25 
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker     
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen        wgr = werkgroep 
  V = Gebedsviering 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Vieringenrooster St. Vitusgeloofsgemeenschap maart 2021   

 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
06 - 03 

 
19.00 

 
Gebedsviering  

 
Pastor Butti 

 Ex. 20,1-17 
1Kor. 1,22-25 
Joh. 7,13-25 

Cantores  
Con Amore 

Mw. 
Schotkamp 

 

Zondag 
07 - 03 

 
9.00 

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

Zaterdag 
13 - 03 

 
19.00 

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

Zondag 
14 - 03 

 
9.00 

 
Gebedsviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 2Kron.36,14-16 
Efez. 2,4-10 
Joh. 3,14-21 

Cantores 
Juventa 

  

Vrijdag 
19 - 03 

 
9.00 

H. Jozef 
Eucharistieviering 

 
Pastor Wenker 
 

     

Zaterdag 
20 - 03 

 
19.00 

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

Zondag 
21 - 03 

 
9.00 

 
Eucharistieviering 

 
Pastor Wenker 

 Jer. 31,31-34 
Hebr. 5,7-9 
Joh. 12,20-33 

Cantores  
Con Amore 

 
Dhr. Uythof 

 

Zaterdag 
27 - 03 

 
19.00 

 
Communieviering 

 
Pastor Butti 

 Jes. 50,4-7 
Filip. 2,6-11 
Marc. 14,1-15, 47 

Cantores 
Juventa 

Mw. 
Schotkamp 

 

Zondag 
28 - 03 

 
9.00 

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

 
Alle vieringen zijn onder voorbehoud en in ieder geval tot en met 15 maart alleen via livestream 
 

 


