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        R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus – Dedemsvaart 
 
 

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    mevr. I. Viskaal 
Penningmeester   dhr. L. Broeks 
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 
 

 
 
 
 

Website: www.vitus-kerk.nl 
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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  10.00 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 januari 2022. 
Wij wensen u allen een goed, gelukkig en bovenal gezond  
2022 toe.  
Hopelijk komt er dit jaar een eind aan de beperkingen. 
Kopij voor het blad van februari kunt u aanleveren tot 17 januari. 
Het blad verschijnt dan weer op 26 januari.  
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Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 
De nieuwjaarsreceptie is gepland op zondag 9 januari na de 
viering van 9.00 uur. 
Dit alles onder voorbehoud van nieuwe maatregelen i.v.m. 
corona besmettingen 
 

Extra vieringen.  
 
Vr. 7 jan. 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O. 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Wo.   12 jan. 14.00 uur Inloopmiddag 
Do.    13 jan. 20.00 uur Evaluatie kerstmarkt 
Ma.   17 jan. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken 
Wo.   19 jan 08.30 uur Schoonmaak P.C. 
Ma.   24 jan. 09.00 uur Redactievergadering 
Wo.   26 jan. 13.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
Zo.    30 jan. 10.00 uur Kerkbalans inleveren 

14.00 uur Inloopmiddag  
 

Livestream vieringen in onze kerk. 
 

De vieringen zijn ook te volgen via livestream op You Tube. 
Op de website van onze kerk 
https//emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/ staat de link 
uitzending kerkdienst vanuit Dedemsvaart. 
 
 
 

Pastoraal artikel. 
 

Hoopvol het nieuwe jaar in 
 
Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het was 
een jaar van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende virus 
maar snel de baas zouden worden. Afzien, omdat we nog steeds leven 
met beperkingen.  
Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis worden. Al 
onze kerken zijn `s avonds dicht, de vieringen zijn enkel te volgen via 
live stream. In de zondagsvieringen geldt nog steeds de anderhalve 
meter afstand. Wat gaat het komend jaar ons brengen? Durven we 
opnieuw hoopvol te zijn? Hoopvol een nieuw begin te maken?  
Kerkelijk vieren we ons nieuwe begin eigenlijk drie keer per jaar: de 
geboorte van Jezus met Kerstmis, Zijn verrijzenis met Pasen en met 
Pinksteren wanneer de Kerk de apostelen en ons aanspoort opnieuw 
te beginnen.  
Wij vertrouwen erop dat er bij God steeds nieuwe toekomst is. Dat 
maakt hoopvol.  
Zoals altijd staan we in januari stil bij de ‘Week van gebed voor 
eenheid van christenen.’ 
Dit jaar is het thema: ‘Licht in het duister.’ De ster van Bethlehem 
schijnt als een licht in het duister en wijst ons de weg  naar Jezus.  
En precies daarin ligt de oproep voor ons als christen. 
 ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’ (Matteüs 2 vers 2)  
We lezen het verhaal van de drie wijzen die de ster achterna reizen. 
De ster is voor hen een langverwacht teken van hoop. En zo vinden zij 
uiteindelijk het kind in de kribbe. Het hoopvolle teken van nieuw leven.  
Mogen wij die hoop ook ervaren in dit nieuwe jaar.  
Een jaar waarin nog van alles kan gebeuren.  
Het kan nog alle kanten op. 
Laten we hoopvol dit jaar beginnen, thuis, op ons werk, op school en in 
onze geloofsgemeenschappen. Hopend op een jaar waar weer veel 
meer mogelijk wordt. 
Soms is er meer mogelijk dan we denken. Meer enthousiasme, meer 
creativiteit, meer geluk, meer liefde en vrede.  
God zelf schenkt het ons als we erin durven te geloven. Dat noemen 
we zegen. 
Ik wens u allen een gezegend, hoopvol en gezond 2022. 
Pastor Marga klein Overmeen  
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Kerstboodschap Pastor Thomas 
 
Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Hier een bericht van Pastor Thomas vanuit India. Allereerst mijn 
hartelijke groeten aan jullie allemaal . Ik wil jullie allen in deze 
adventstijd een Zalig Kerstfeest wensen. Het kind in de stal bracht 
nieuw leven en licht voor vele mensen. Dat het kerstfeest ons nieuwe 
inspiratie mag geven om ons leven op anderen gericht te maken. 
Vooral in deze tijd van corona, om licht te schenken voor diegene die 
in het donker zijn. 
 
Vorig jaar was het voor mij een moeilijk jaar . Mijn broer is op 56 jarige 
leeftijd aan een hersentumor overleden.  Mijn moeder en de vrouw van 
mijn overleden broer wonen nu samen in het huis.  Ik werk als pastoor 
in een parochie  niet zo ver van  hen vandaan en kan hen regelmatig 
bezoeken. 
 
Zoals jullie wel weten is in 2008 het Pastor Thomas Fonds opgericht. 
Door vele donaties en acties  kunnen er veel kinderen naar school 
gaan waarvan de ouders de kosten hiervoor niet kunnen betalen .  
Hiervoor mijn hartelijke dank.  
 
Vanaf het begin van de corona epidemie, zijn de scholen hier dicht . 
De lessen worden online gegeven.  Vele kinderen hebben geen 
smartphone met beltegoed  en internet , daarom kunnen ze de lessen 
niet volgen .  Ongeveer 50 kinderen hebben we toen vanuit het Pastor 
Thomas Fonds een smartphone  met beltegoed en ongeveer 100 
kinderen  hebben een bijdrage gekregen om beltegoed te kopen.  
Ook hebben we aan ruim 100  gezinnen  voedselpakketten  uitgedeeld.  
Als de ouders niet kunnen/mogen werken vanwege de pandemie , dan 
ook geen geld.  
Zo konden we ook een groot aantal gezinnen helpen.  
 
Ik dank alle mensen die geld hebben geschonken. Mijn hartelijke dank 
ook namens de kinderen en hun ouders . 
Ik wens u allen en allen die u dierbaar zijn,  een Zalig Kerstfeest en 
een Gelukkig en Gezond 2022 toe. Moge het licht en leven in de kribbe 
ons leven verlichten en vernieuwen. 
Hartelijke groeten, 
Pastor Thomas  

Personalia. 
 
Op 17 november 2021 is overleden in de leeftijd van 74 jaar 
onze parochiane: 
 
Margaretha Petronella Valkengoed – Hak 
 Greet 
 
Wij condoleren haar man en kinderen en kleinkinderen  
van harte met dit grote verlies. 
 

******* 
Op 19 november 2021 is in de leeftijd  
van 69 jaar overleden onze parochiaan: 
 
 Dirk Postma 
 
Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en  
kleinkinderen van harte met dit grote verlies. 
 

******* 
Op 29 november 2021 is overleden in  
de leeftijd van 28 jaar 
 
 Wesly Ester 
 
Wij condoleren zijn vrouw, ouders en verdere familie van harte 
met dit grote verlies. 
 

******* 

Op 6 december 2021 is overleden in de leeftijd van 96 jaar: 
 
Berendina Johanna Gerharda Maria Kosse – Mentink 
  Dina  
 
Wij condoleren haar kinderen, klein en achterkleinkinderen  
van harte met dit grote verlies. 



Op 6 december is overleden in de leeftijd van 91 jaar onze  
parochiane: 
 
 Henderika Margaretha Scholten – Assen 
  Riekie  
 
Wij condoleren haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen  
van harte met dit grote verlies. 
 
Wij wensen de families veel sterkte bij het verwerken van hun  
verdriet. 
 

******* 
 
 

Inloopmiddagen: 
 
Op woensdag 12 januari en zondag 30 januari bent u van harte 
welkom in het Parochie Centrum van de St. Vitus in 
Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee 
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten of 
andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte 
welkom, want “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij 
daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 12 en 30 januari. 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Margreet Minke tel. 612201 
Therèse Stroeve tel. 610515 
Betsie Mensink tel. 613274 

 

Diakenwijding Richard Meijer 
 
Onlangs heeft Richard Meijer uit Hoonhorst zich in een artikel aan U 
voorgesteld. Richard is 48 jaar. Samen met zijn vrouw Cindy woont hij 
in Hoonhorst. In het dagelijks leven werkt Richard voor de 
Veiligheidsregio IJsselland. Op de afdeling beheer en techniek beheert 
hij daar de apparatuur en houdt hij zich bezig met storingen in de 
electronica die zijn brandweer collega’s gebruiken. Naast deze 
werkzaamheden is hij één van de communicatie adviseurs die de 
media te woord staat bij  inzet van de brandweer. In de kerk in 
Hoonhorst is hij actief als acoliet. 
De afgelopen jaren heeft hij de diakenopleiding van ons Aartsbisdom 
gevolgd. Zijn pastorale stage in de parochies Heilig Kruis (Raalte en 
omgeving) en H. Lebuïnus (Deventer en omgeving) heeft hij kort 
geleden met succes afgerond. 
Inmiddels is Richard in onze Emmanuelparochie begonnen aan een 
‘elfstedentocht’ langs onze geloofsgemeenschappen. In drie van onze 
kerken heeft hij zich inmiddels gepresenteerd; andere plaatsen zullen 
zo spoedig mogelijk volgen. 
De diakenwijding van Richard is gepland op zaterdag 15 januari 
aanstaande in de Kathedraal in Utrecht. Door de huidige 
coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de Kathedraal beperkt. Dit 
betekent, dat de wijding alleen op uitnodiging is te bezoeken. Wel zal 
er een livestream zijn. Op deze manier kunt U de wijding live, of op uw 
eigen tijd, meebeleven. 
Op zondag 16 januari aanstaande zal Richard voor het eerst 
assisteren als diaken in de viering in de Brigittakerk in Ommen, 
aanvang 11.00 uur. Over de organisatie van deze viering wordt nog 
overlegd. Verdere informatie zult U te zijner tijd kunnen vinden op de 
website van onze parochie, www.emmanuelparochie.nl  
Na zijn diakenwijding zal Richard voor 6 tot 12 uur per week als 
onbezoldigd permanent diaken werkzaam zijn, ter ondersteuning van 
het pastoraal team en ten dienste van onze Emmanuelparochie. 
Als Emmanuelparochie willen we Richard graag voorzien van de 
liturgische kleding, die hij nodig heeft om zijn taken als diaken goed te 
kunnen vervullen. Hiertoe hebben we bij een firma een set dalmatieken 
en vier diakenstola’s besteld, in de liturgische kleuren groen, paars, wit 
en rood. Een dalmatiek is het liturgische ‘bovenkleed’ van de diaken, te 
vergelijken met het kazuifel van de priester. Als parochianen kunt U 
hieraan financieel bijdragen door Uw bijdrage te storten op het 
rekeningnummer van onze Emmanuelparochie: 

http://www.emmanuelparochie.nl/


NL20 RABO 0378 9453 27 ten name  
van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel,  
onder vermelding van 
 “diakenwijding Richard Meijer”.   
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven! 
Dank voor uw gebed voor Richard op  
weg naar zijn diakenwijding  
op 15 januari aanstaande. 
 

Pastoor André Monninkhof 

 

Actie Kerkbalans 2022 
 
Zoals gebruikelijk zullen we u ook in de maand januari 2022 
vragen uw toezegging voor de actie Kerkbalans aan ons kenbaar 
te maken. Heel veel vrijwilligers zijn bezig geweest met de 
voorbereiding van deze actie en heel veel vrijwilligers zullen in de 
weer zijn de enveloppes voor de actie bij u aan te bieden om ze, 
na afspraak, ook weer ingevuld bij u te komen ophalen. Het zal u 
bekend zijn dat deze actie elk jaar weer de kroonkurk is waarop 
onze geloofsgemeenschap drijft. Gelukkig hebt u jaar na jaar 
middels uw bijdrage blijk gegeven belang te hechten aan een 
financieel gezonde rooms-katholieke geloofsgemeenschap in 
Dedemsvaart. Het maakt het ons als locatiebestuur mogelijk de 
wekelijkse diensten, het onderhoud in en om de kerk en de 
begraafplaats en het gehele sociale gebeuren plaats te laten 
vinden.  
Op dit moment zal het niet lang meer duren of de financiële 
boeken over het jaar 2021 zullen worden gesloten. Dankzij uw 
bijdrage is het ons gelukt ook 2021 af te sluiten met een positief 
saldo, mits we niet te maken krijgen met onverwachte, grote 
financiële tegenslagen. 
Dat we deze actie bijzonder bij u aanbevelen heeft alles te 
maken met het feit dat wij grote waarde hechten aan een 
levende, positief ingestelde geloofsgemeenschap. 
 
Namens de locatieraad, 
Harry Assen 
Fin.beheerder  

Misdienaar rooster. 
 
Zondag  2 januari 09.00 uur Akolieten 
Zondag  9 januari 09.00 uur Akolieten 
Zaterdag     22 januari 19.00 uur Akolieten 
Zondag         6 februari 09.00 uur  Akolieten 
 
 
 

 
 
 
Intenties maand januari 2022 
 
Vrijdag 31 december (Communieviering) 

 
Willem. Lenie, Wilma en Christa Wessels, Gradus Stroeve, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Debora Kosse. 
 
Zondag 2 januari (Eucharistieviering) 

 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, José Heitbrink-Zegger, 
Gerard Krikhaar, Henny en Annie Breteler-Giessen, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Riet Hendrik-Gras, overleden familie Schwieters, 
Johan Wibiër, Marinus Hubertus, Ben en Hanneke Juurlink, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Henderika Margaretha Scholten-Assen. 
 
Zondag 9 januari (Eucharistieviering) 

 
Riet Hendrik-Gras, Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Gerard Krikhaar, Henderika Margaretha Scholten-Assen, 
Johan en Annie Maas-Floothuis, Annie Witteveen, 
Overleden ouders en Bertus Assen. 
 



Zaterdag 15 januari (Communieviering) 
 
Henderika Margaretha Scholten-Assen, Gerard Krikhaar, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Annie Witteveen, 
Overleden ouders en Bertus Assen. 
 
Zaterdag 22 januari (Eucharistieviering) 
 

Overleden ouders Scholte-Woerts,  
Annie Witteveen, 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Gerard Krikhaar, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, 
Henderika Margaretha Scholten-Assen, 
José Heitbrink-Zegger. 
 
Zondag 30 januari (Communieviering) 
 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Annie Witteveen, 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Gerard Krikhaar, 
Henderika Margaretha Scholten-Assen. 
 

OUD  EN  NIEUW 
 
Het oude jaar voorbij,  
het nieuwe jaar aangebroken. 
 

Zoals de kilte van de winter,  
de donkerte van de nacht  
plaats maakt voor warmte en licht. 
 

Zo mogen al onze dagen zich  
aaneenrijgen tot weer  
een nieuw jaar:  
dagen van warmte,  
van licht,  
elkaar verwarmend. 
 

Zalig Nieuwjaar, al die dagen. 

Even bijpraten …….. 
 
Eind 2020 werd het jubileumboek “God zegene de Vaart” 
uitgebracht en naar het oordeel van de vele afnemers van het 
boek is het een waardevol bezit gebleken. Nogmaals hulde aan 
de samenstellers. 
 
De actie “Kerkbalans” had een bedrag aan toezeggingen dat 
iets boven de toezeggingen van 2020 lag. Als we op dit moment 
kijken naar wat inmiddels door u allen is gedoneerd  dan is dat 
bedrag zelfs hoger dan de door u gedane toezeggingen.  
Hartelijk dank daarvoor. 
 
De bedoeling was, indien de mogelijkheid zich voor zou doen, 
het uitgestelde feest ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan 
van de geloofsgemeenschap St.Vitus in het voorjaar te vieren.  
U weet allen dat dit door het heersende virus geen doorgang kon 
vinden. Maar….. we hebben het potje met het gereserveerde 
geld voor dit feest keurig gestald op onze balans en zodra de 
mogelijkheid zich voordoet dat het gevierd kan worden zullen we 
zeker dit potje hiervoor aanspreken. 
 
Wat wel doorgang kon vinden was de openluchtmis met daarna 
een barbecue. Dat dit een schot in de roos was bleek uit de 
louter positieve geluiden van de aanwezigen na afloop. Deze 
gebeurtenis verdient zeker een herhaling. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn opnieuw verregaande 
maatregelen van kracht in verband met het heersende 
coronavirus en de daaruit voortvloeiende oplopende cijfers van 
ziekenhuisopnames en mensen die door het virus op de 
intensive care van de ziekenhuizen terecht komen. De 
verwachting dat we een behoorlijke immuniteit zouden hebben 
opgebouwd na een vaccinatie is toch voor menigeen ijdele hoop 
gebleken, zodat we een extra boosterprik nodig zullen hebben 
om de weerstand tegen het virus op te krikken. 
Natuurlijk hebben we als geloofsgemeenschap ook in 2021 de 
nadelige gevolgen van het virus ondervonden.  



Denk aan gelimiteerd kerkbezoek, beperkte mogelijkheid voor 
onze koren voor repetities en het zingen tijdens de diensten, een 
tijdlang geen mogelijkheid tot koffiedrinken na de vieringen of het 
bijwonen van de inloopmiddagen.  
 
Wel hebben via de livestreams van onze diensten een 
behoorlijk aantal van onze geloofsgenoten de vieringen gevolgd. 
Een woord van dank aan eenieder die dit technisch mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
Onze vrijwilligers hebben, zij het met de heersende beperkingen, 
toch een grandioos stuk werk verzet dit jaar. Behoudens het 
wekelijks onderhouden van de terreinen rond de kerk en het 
kerkhof hebben ze meegeholpen de drie nieuwe urnenmuren 
en een prachtig hekwerk ter afbakening van het grasveld te 
realiseren. 
 
De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in de afrondende 
fase en op zaterdag 11 december waren de mensen welkom op 
het Kalkoventerrein,  waar gelijk bij de ingang de 
kerstmarktorganisatie  St.Vitus een kerstmarkt in afgeslankte 
vorm presenteerde.  
Hopelijk was  u allen in de gelegenheid deze markt een bezoekje 
te brengen.  
 
Namens de gehele locatieraad en pastoraatsgroep wens ik u 
allen tot slot een zalig kerstfeest en een heel gezond, 
voorspoedig en gelukkig 2022. 
 
Harry Assen, 
Fin.beheerder. 
  
 
 
 
 

 

Communiqué 1 december 2021 
 

Persconferentie van vrijdag 26 november jl. 
 
Bericht van de Nederlandse Bisschoppen van woensdag 1 december 
jl. 
 

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

Toepassing in onze Emmanuelparochie 
 

Per direct: 
a. Voorlopig geen avondvieringen met kerkgangers erbij, ook niet 

met Kerst 
b. De eerstkomende tijd ook geen kerkelijke vergaderingen of  

bijeenkomsten na 17.00 uur 
c. Alle koorrepetities worden opgeschort 
d. Bij vieringen – zowel live als online – kan er gezongen worden 

door een cantorgroep van maximaal 6 personen 
e. Terughoudendheid in het bezoekwerk (pastorale bezoeken bij 

mensen thuis) 
f. Bezoek aan zorgcentra: we volgen het beleid van het 

betreffende zorgcentrum 
 

Vieringen 
Conform het besluit van de Nederlandse Bisschoppen worden alle 
avondvieringen met kerkgangers in onze parochie per direct 
opgeschort. Avondvieringen kunnen wel worden gelivestreamd, 
maar zonder de aanwezigheid van kerkgangers. Alleen de 
medewerkers, die nodig zijn voor het livestreamen van deze 
avondviering, zijn dan in het kerkgebouw. Voor een avondviering, die 
gelivestreamd wordt, kan een cantorgroep worden ingeschakeld van 
maximaal 6 personen. Voor aanvang van deze avondvieringen worden 
er geen klokken geluid.                                                                                             
Doordeweeks en ook op zaterdag en zondag kunnen er, overdag, in 
onze gebouwen wel vieringen plaatsvinden. Alle vieringen, die nog 
zullen plaatsvinden, zijn hoe dan ook om 17.00 uur afgelopen.  



Over de concrete invulling van het rooster van vieringen de komende 
tijd zult U zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd. 
 

Kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten 
Per direct zullen er in onze kerkgebouwen tot nader order na 17.00 uur 
’s avonds geen kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten meer 
plaatsvinden. Eventuele vergaderingen en andere besprekingen of 
overleggen, kunnen online worden gehouden. 
 

Koorzang 
Koorzang door een cantorgroep blijft mogelijk. Deze cantorgroep 
omvat niet meer dan 6 personen. De leden van de cantorgroep staan 
bij voorkeur in een ‘zig zag opstelling’ en houden onderling anderhalve 
meter afstand.  
 

Alle koorrepetities worden tot nader order opgeschort. 
Bezoekwerk 
Bij pastorale bezoeken bij mensen thuis zullen wij als pastoraal team 
uiterste terughoudendheid in acht nemen. Hierover zal door de pastor 
tevoren afstemming plaatsvinden van met de te bezoeken parochiaan. 
 

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

Actie Kerkbalans 2022. 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
De actie loopt van 15 t/m 30 januari. 
 
In de periode van zaterdag 15 januari tot zaterdag  
29 januari komt een vrijwilliger de enveloppe met een  
formulier bij u thuis in de brievenbus doen en later  
weer ophalen. Als u er voor zorgt dat de enveloppe  
klaar staat is het contact zo kort mogelijk. 
 
De enveloppen kunnen door de bezorgers worden gehaald op 
zaterdag 15 januari (onder voorbehoud), na de viering  
van 19.00 uur in het par.centrum en ook op woensdag  
19 januari bij het secretariaat tussen 9.00 en 11.00 uur.  
 
Inleveren van de enveloppen door de bezorgers kan op  
zondag 30 januari in het par. centrum, na de viering  
van 9.00 uur en ook op woensdag 2 februari bij het  
secretariaat van 9.00 tot 11.00 uur. 
 
Wat is Kerkbalans? 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland en de Evangelische Broedergemeente.  
Deze samenwerking bestaat al sinds 1973 en zij doen zo een 
beroep op de plaatselijke geloofs-gemeenschappen voor een 
financiële bijdrage.  
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een 
financiële bijdrage te leveren aan hun eigen, plaatselijke kerk.  
 
De kerk krijgt geen subsidie.  
Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel 
en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. 
 
Daarom is er de Actie Kerkbalans.  
Doe mee !!!!!!!!! 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/


Kerstmarkt 2.0 levert € 2,5 duizend op 
 

Het was een andere kerstmarkt dan alle andere. Toch lieten 
we ons  als St Vitus gemeenschap van onze beste kant zien.  
We sloten aan bij de kerstmarkt van Dedemsvaart Events.  
Op 11 december trotseerden we de kou met onze zelfgemaakte 
producten, kerststallen, beelden en gezelligheid. Het leverde  
zo’n € 2,5 duizend op en veel saamhorigheid.  
 
“Dedemsvaart Events wenst u fijne feestdagen”, stond er in 
verlichte letters voor de kalkovens. Het kalkoventerrein was 
decor voor een sfeervolle kerstmarkt. Bij onze kerk konden wij 
als geloofsgemeenschap geen eigen markt organiseren vanwege 
coronamaatregelen. Dankbaar maakten we gebruik van de 
gelegenheid die Han Rooth ons bood. Bij de entree stonden er 
rechts drie tenten aan elkaar. De bezoeker werd in de ochtend 
nog welkom geheten door een zonovergoten sneeuwkoningin, 
hoewel ze het koud had. In de middag sloeg de kou toe, maar 
zorgde de markt toch voor ontmoeting en vertier. 
 
De kerstmarktcommissie en de vele actieve vrijwilligers zorgden 
voor prachtige spullen die te koop waren. Kerstgroen, beelden, 
eigen gemaakte kerstversiering, lekkernijen en natuurlijk 
bijzondere beelden of een kerststal. De bezoeker kon mee loten 
voor een boodschappenmand of een half varken. Bovenal 
heerste de gezelligheid met een kop snert of warme 
chocolademelk. Vooral daarom deden we mee. We waren blij 
met de opbrengst, maar het was vooral de saamhorigheid die 
telde. Een warme ontmoeting en oprecht gesprek in een 
complexe tijd van beperkte contacten. Ook de 
kerstmarktcommissie wenst u fijne feestdagen!  
Hopelijk tot volgend jaar… 
 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging 
 

Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er 
jaarlijks een lezing georganiseerd.  
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van 
euthanasie, kerk en geloof.  
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid 
leven’; bestaat dat?  Wat is het standpunt van onze kerk inzake 
euthanasie?  
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij 
u. 
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen 
ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.  
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
 
Datum: 9 februari 2022 
Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start. 
Locatie: parochiecentrum Lemelerveld 
Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 
Kosten: 5 euro.  
 
Graag tot dan,    Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe” 

 Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  
 

NIEUWJAAR 
Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal het brengen? 
We hopen op geluk, vreugde, vrede, gezondheid en zegen. 
Dat is wat we elkaar ook toewensen. Wat een moeder wenst 
voor haar kinderen. Maria, de moeder bij uitstek, gaat met ons 
mee op onze levensweg zoals zij haar zoon Jezus volgde in  
alle omstandigheden van het leven. Zoals zij haar Zoon 
begeleidde, zo geloven wij, zal zij ook ons in alle 
wederwaardigheden die wij zullen meemaken in het voor ons 
liggende jaar, begeleiden en behoeden. 
Een troostend vooruitzicht! 
Van harte: een Zalig Nieuwjaar! 



 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
01 - 01 

 
 

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

Zondag 
02 - 01 

 
9.00 

Openbaring des Heren 
Eucharistieviering 
Driekoningen  

 
Pastor Wenker 

 Jes. 60,1-6 
Efez. 3,2-3a + 5-6 
Matt. 2,1-12 

 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

Zaterdag 
08 - 01 

 
19.00 

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

Zondag 
09 - 01 

 
9.00 

Doop van de Heer 
Eucharistieviering 
Nieuwjaarsreceptie 

Pastoor 
Monninkhof 

 Jes. 42,1-4 + 6-7 
Hand. 10,34-38 
Luc. 3,15-16 + 21-22 

 
Con Amore 

Mw. 
Huizendveld 

 

Zaterdag 
15 - 01 

 
19.00 

 
Communieviering  

 
Pastor Butti 

 Jes. 62,1-5 
1Kor. 12,4-11 
Joh. 2,1-12 

 
Con Amore 

 
Mw. Schotkamp 

 

Zondag 
16 - 01 

 
9.00 

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

Zaterdag 
22 - 01 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Neh.8,2-4a+5+6+8-10 
1Kor. 12,12-14+27 
Luc. 1,1-4, 4.14-21 

 
Con Amore 

 
Dhr Uythof 

 

Zondag 
23 - 01 

 
9.00 

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

Zaterdag 
29 - 01 

 
19.00 

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

Zondag  
30 - 01 

 
9.00 

 
Communieviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart  

 Jer..1,4-5+17-19 
1Kor. 12.31-13 
Luc. 4,21-30 

 
Juventa  

  

Zaterdag 
05 - 02 

 
19.00 

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

Zondag 
06 - 02 

 
9.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof  

 Jes. 6,1-2a + 3-8 
1Kor. 15,1-11 
Luc. 5,1-11 

 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

 

         



Weekend 1 en 2 januari 
Openbaring des Heren 

8 en 9 januari 
Doop van de Heer 

15 en 16 januari 
2e zondag d.h. jaar 

22 en 23 januari 
3e zondag d.h. jaar 

29 en 30 januari 
4e zondag d.h. jaar 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

 9.00 uur 
EV/AW 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/JB 

 
 

19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
CV/wgr 

 

De Belte   
 

 9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
EV/AW 

 

Slagharen  
 

 10.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 10.00 uur 
Oec.v/JB 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
CV/JB 

 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
CV/JB 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
CV/MK 

 11.00 uur 
CV/JB 

 

Ommen 
 

11.00 uur 
EV/AM 

11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Vilsteren  
 

 11.00 uur 
CV/MK 

 geen 
viering 

 11.00 uur 
CV/wgr 

 geen  
viering 

 geen  
viering 

 

Lemelerveld  
 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
CV/JB 

  10.00 uur 
Oec.v/MK 

19.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AM 

 

Heino 
 

  19.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

 19.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

 

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
EV/HV 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 uur 
CV/JB 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

19.00 uur 
EV/AM 

   19.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
CV/wgr 

 

Hoonhorst  
 

   9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
CV/MK 

  9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/wgr 

 

   Start actie Kerkbalans   

2021-12-09                                
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         AW = A. Wenker   
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen          wgr = werkgroep   
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


