
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com; 06-14406955 
Voor onze locatie is pastor Doornbusch eerst aanspreekbaar. 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof    
Vrijdag: pastor Doornbusch 
 

Bestuur parochie Emmanuel 
 
Voorzitter    Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter   dhr.  G. Boekel 
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 
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R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
Bereikbaar voor pastorale zorg: 

Pastor Ria Doornbusch tel. 06-14406955 
pastordoornbusch@gmail.com  
 

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   mevr. I. v.d. Logt        0523-611870 
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    
 

 Lectoren en  collectanten:   
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 
 

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 St. Vitus-nieuws van maart. 
De hele maand maart is het vastentijd.  
Een periode van voorbereiding op het feest van Pasen. 
 
Kopij voor het blad van april kunt u aanleveren tot 13 maart. 
Het blad verschijnt dan weer op 21 maart. 
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Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 

Extra vieringen. 
 
Vr.  3 maart 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O. in P.C. 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Ma.   6 mrt. 14.00 uur Bestuursvergadering K.B.O. 
Di.     7 mrt. 20.00 uur Wijkcontactpersonen 
Zo.  12 mrt. 14.00 uur Inloopmiddag 
Ma. 13 mrt. 09.00 uur Redactievergadering 
Di.   14 mrt.  14.00 uur Bingo 
Wo. 15 mrt. 08.30 uur P.C. schoonmaken 
  20.00 uur Ad Fontes 
Ma. 20 mrt. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Koper poetsen 
  19.30 uur Ouderavond H. Vormsel 
Di.  21 mrt. 09.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
  14.00 uur Alg. ledenvergadering K.B.O. 
Zo. 26 mrt. 14.00 uur Inloopmiddag + maaltijd 
 

Attentie. 
In maart worden de vieringenroosters voor de 2e helft van 2023 
weer vastgesteld. 
Parochianen die een bijzondere viering wensen, willen die dat 
kenbaar maken, dan kunnen wij er rekening mee houden. 
Het zou fijn zijn als ik dat voor 14 maart weet. 
Opgave bij Guus Redder. Tel. 06-22831002  
truusenguus@hotmail.com 
 
 

Pastoraal artikel.  
 

Tegenwind 
 
“De eenzame fietser die, kromgebogen over het stuur, tegen de 
wind…” 
Deze regel uit een lied van naar ik meen Boudewijn de Groot, werd 
me aangereikt door collega’s in het pastoraal team, toen ik vertelde 
over twee misdienaars uit onze parochie.  
Vlak voor de Mis kwamen ze binnen, verregend en verkleumd. 
Vanaf hun huis hadden ze maar liefst 7,5 km gefietst, tegen de 
wind in, om op tijd te komen voor de viering. Echte bikkels!  
Op deze zondag maakten zij samen ècht het verschil, waren zij – in 
woorden van het evangelie – het ‘zout der aarde’. 
Tegenwind. Hieraan denk ik, als het gaat over de actualiteit.  
Op de ochtend, waarop ik dit artikel schrijf, bereikt mij het bericht 
van het overlijden van een jonge vrouw. Omgeven door haar man, 
gezin, familie, vrienden en artsen met heel liefdevolle aandacht en 
zorg, heeft zij gevochten om haar leven te mogen behouden. 
Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Heel triest!  
Verder zijn mijn gedachten bij hen, die lijden onder het besluit van 
onze Aartsbisschop om, op den duur, op zondagmorgen geen 
woord- en communievieringen te laten plaatsvinden.  
De zorg van de onze Aartsbisschop, het waarborgen van de 
eucharistie als hoogtepunt en bron, begrijp ik heel goed. Maar ik 
heb evenzeer begrip voor het verdriet van hen, die zich jarenlang 
met hart en ziel hebben ingezet voor deze vieringen. En ook de 
aanblik van een groep oudere parochianen, die zich – aan de koffie 
na een viering – wanhopig afvragen, hoe zij dan op zondag nog 
naar een viering kunnen gaan, waar zij ook de communie 
ontvangen, staat op mijn netvlies gegrifd. “We hebben geen geld en 
ook geen vervoer om naar Ommen te gaan”, zo laten zij met tranen 
in hun ogen weten. Hun eigen kerk voelt voor hen – en voor velen – 
toch het meest als thuiskomen; en (ook) dit zou hen dan binnen 
enige tijd worden ontnomen …  
Temidden van heel deze materie voel ik me zelf wel eens als  
die eenzame fietser, die zich – kromgebogen over het stuur – 
probeert voort te bewegen en moed te houden.  
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Met alle tragedies, die zich 
op dit moment in deze wereld en  
ook om ons heen afspelen 
(oorlog in Oekraïne, 
aardbeving in Turkije en Syrië, 
maar ook eenzame mensen, 
die dreigen te verkommeren) valt 
het U en mij niet altijd mee, om 
het hoofd  
op te heffen en de blik voorwaarts te blijven richten. 
Bij al deze tegenwind denk ik ook de komende (deze) 
Veertigdagentijd. Ook voor het volk van Israël was het in de 
woestijn afzien. Veertig jaar maar liefst moesten zij het (met elkaar) 
uithouden, voordat zij het doel van hun tocht – het Beloofde Land – 
konden bereiken. Ga daar maar eens aan staan: al die tijd overdag 
in de verzengende hitte en in de  
nacht in de ijskou van de woestijn! 
Hun aanvoerder Mozes, en ook God-met-hen (Emmanuel)  
heeft hen er uiteindelijk doorheen gesleept.  
Zelf hoop ik, dat ik met de ondersteuning van mijn nieuwe 
elektrische fiets (waarvoor heel veel dank!), maar ook met nieuwe 
moed verder mag komen. Dat de Geest van God,  
die waait waarheen Hij wil, ons wind in de rug mag geven! 
                                            
Pastoor André Monninkhof 
 

 
 
BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 

Ons christen-zijn staat tijdens deze periode vooral in het teken van 
het lijden en de dood van de Heer. 
Deze veertigdagentijd wordt gekenmerkt door bezinning en 
soberheid, en door meeleven met de noodlijdende mens.  
Maar het is ook belangrijk om niet alleen te kijken naar het lijden 
van de Heer, doch ook naar zijn menswording, naar zijn omgang 
met mensen tijdens zijn leven, naar zijn opstanding in God. 

Door het totaalbeeld van Jezus in ons leven toe te laten, komen we 
op het spoor van de liefde. De liefde die het hart van God en de 
samenleving is. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wijziging benoeming pastor Butti 
 
Op 7 september a.s. bereikt pastor Butti de pensioengerechtigde 
leeftijd. Voor een pastoraal werker betekent dit dat hij niet langer 
´als pastor´ actief kan zijn in de parochie. 
 
Omdat pastor Butti na zijn pensionering ‘niet achter de geraniums 
wil gaan zitten’, is hij op zoek gegaan naar ander werk en dat heeft 
hij - sneller dan gedacht – gevonden. Hij is momenteel als 
geestelijk verzorger in deeltijd in dienst bij een zorginstelling in 
Twente. 
 
Per 1 december 2022 heeft de Bisschop aan pastor Butti 
deeltijdontslag verleend voor 16 uur per week. Pastor Butti werkt tot 
aan zijn pensionering nog 22 uur voor onze parochie. Hij zal o.a. 
nog één keer per maand voorgaan in weekendvieringen en ook de 
avonden in het kader van Inzicht&Uitzicht begeleiden. Ook 
onderhoudt hij zijn lopende pastorale contacten. Zijn overige taken 
zijn overgenomen door pastor Ria Doornbusch. 
 
Wij zijn blij dat pastor Butti tot 7 september voor onze parochie in 
deeltijd dienstbaar en actief wil blijven en wensen hem veel succes 
en voldoening in zijn nieuwe werkkring. 
 



Als parochie zullen we op vrijdagavond 8 september a.s. afscheid 
van pastor Butti nemen. Hierover zult u te zijner tijd nader worden 
geïnformeerd. 
 
Parochiebestuur en pastoresteam 

Vieringen weer in de kerk. 
 

Na drie maanden in het parochiecentrum te hebben gevierd gaan 
we weer terug naar de kerk. Het is goed bevallen in het 
parochiecentrum, met zo’n 50 mensen is het ook goed gevuld en 
prima om vieringen te houden. Hierdoor hebben we behoorlijk 
bespaard op het energieverbruik. Om de kerk warm te maken voor 
een viering moet de kachel 1 dag van te voren al flink gaan 
branden. In de maanden januari t/m maart houden we de 
temperatuur in de kerk op 8 graden, en vanaf 1 april gaat de kachel 
op maximaal 15 graden. 
Vanaf 1 april houden we de weekendvieringen weer in de kerk voor 
het eerst weer op zaterdag 1 april met de viering van Palmpasen. 
 

Energiebesparende maatregelen Pastorie, Parochiecentrum en 
Kerk. 
 

In  voorgaand artikel heb ik al iets verteld over de 
energiebesparingen. Maar er zit nog meer aan te komen. 
Inmiddels hebben we de pastoriezolder geïsoleerd, ook de 
spouwmuren van de pastorie zijn onlangs geïsoleerd. 
Verder worden alle ramen van de pastorie voorzien van dubbel 
glas. In juni worden 28 zonnepanelen op de pastorie geplaatst. 
Ook worden in juni 44 zonnepanelen achter op het speelveld 
geplaatst. Deze opgewekte stroom kan gebruikt worden voor kerk 
en parochiecentrum. 
Voor het parochiecentrum gaan we bekijken of middels stroom 
verwarmd kan worden in plaats van gas. Deze zonnepanelen 
komen helemaal achter op het veld, zodat het veld verder gewoon 
gebruikt kan worden voor spel en activiteiten. 
In de kerk stijgt de warme lucht naar boven, bij een laatste meting 
was het beneden in de kerk 13 graden en boven in het hoogste 
gewelf maar liefst 21 graden. Daarom gaan wij bovenin een grote 
ventilator plaatsen die de warme lucht naar beneden verplaatst. 

Wij houden u op de hoogte. 
Martin Huizendveld, voorzitter locatieraad. 

 Personalia. 
 
Op 26 januari 2023 is in de leeftijd van  
80 jaar overleden onze parochiaan: 
 

Hendrikus Wilhelmus Kroes 
  Henk  

 
Wij condoleren zijn vrouw van harte  
met dit grote verlies. 
 

   ******* 
 
Op 29 januari 2023 is in de leeftijd  
van 77 jaar overleden onze parochiane: 
 
Wilhelmina Johanna Maria Bontjer – Vaneker 
   Miny  
 
Wij condoleren haar man, kinderen en kleinkinderen van harte met 
dit grote verlies. 
 

   ******* 
Op 11 februari 2023 is in de leeftijd van 65 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 

Gerhardus Wilhelmus Maria Heimeriks 
  Willy 

 
Wij condoleren zijn familie van harte met dit grote verlies. 
    
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van  
hun verdriet. 
 
 



 
 
Wies en Gerard Juurlink:  
 

een groot dank-je-wel 
 

Namens alle lectoren en collectanten van onze 
geloofsgemeenschap mag ik Wies en Gerard Juurlink  
hartelijk danken  voor hun jarenlange inzet voor onze  
geloofsgemeenschap.  
Zij hebben ervoor gezorgd dat de lectoren wisten wanneer ze 
moesten lezen en daarvoor hun paperassen zelfs thuis bezorgd 
kregen! Wat een service! Zij hebben er ook voor gezorgd dat de 
collectanten wisten wanneer ze aan de beurt waren.  
Zoveel inzet en zoveel jaren! Daarom:   
 

Heel hartelijk dank, Wies en Gerard ! 
 
Namens de locatieraad 
Ellen van Eijk  
 

 
Beste KBO leden, 
 
Deze maand willen wij Uw aandacht vestigen op de 
ledenvergadering op 21 maart om 14.00uur, in het 
parochiecentrum. 
De uitnodiging volgt op het inlegvel bij het magazine. 
 
Zoals altijd is de eerste  vrijdag van de maand de KBO mis. 
Iedereen welkom. Aansluitend samen aan de koffie/thee. 
 
De bingo is op 14 maart, de tweede dinsdag van de maand.  
De kosten zijn € 5,00 inclusief de koffie. 
 
Van harte welkom. Ook niet KBO leden. 
 
Het bestuur wenst u een mooie maand maart, met hopelijk een 
vleugje voorjaar. 

 

Misdienaar rooster 
 
Zaterdag 11 maart 19.00 uur Akolieten 
Zondag   19 maart 09.00 uur Akolieten 
Zaterdag   1 april 19.00 uur Akolieten 
 
 

 
 
Intenties voor de maand maart. 
 
Zondag 26 februari  (Eucharistieviering) 

 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Herman Jonker, 
Gerard Krikhaar, overleden ouders en Bertus Assen, 
Annie Witteveen, overleden ouders Scholte-Woerts. 
 
Zaterdag 4 maart  (Communieviering) 

 
Gerard Krikhaar, Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Herman Jonker, overleden familie Schwieters, 
Hendrik en Lena Kosse en familie. 
 
Zaterdag 11 maart  (Eucharistieviering) 

 
Overleden familie Maas en Brinkhuis, Herman Jonker, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Trees Jenniskens-Gras, José Heitbrink-Zegger, 
Overleden ouders Zwiers-Stroeken. 
 
 
 
 



Zondag 19 maart  (Eucharistieviering) 

Overleden ouders Scholte-Woerts, Annie Witteveen, 
Overleden ouders en Bertus Assen, Herman Jonker, 
Agnes Boots en Henk Hagemeijer, Gerard Krikhaar, 
Marinus Hubertus, Hanneke en Ben Juurlink,  
José Heitbrink-Zegger. 
 
Zondag 26 maart  (Communieviering) 

Agnes Boots en Henk Hagemeijer,  
Gerard Krikhaar, 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Herman Jonker, 
Annie Witteveen,  
overleden familie Schwieters,  
Overleden ouders Zwiers-Stroeken. 
 
Zaterdag 1 april (Eucharistieviering) 

Gerard Krikhaar, overleden ouders  
en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, Agnes Boots en  
Henk Hagemeijer, 
Henk Roosjen, echtgenoot van Frieda Mensink,  
José Heitbrink-Zegger.  
 

Kaars 
 
Steek een kaars aan in het duister.  
Laat het licht toe in je hart. Maak je handen niet tot vuisten.  
Streel maar zacht wat is verhard. 
Steek een kaars aan in het duister.  
En zaai vrede waar je gaat. Strek je armen uit en luister.  
Naar de mens die naast je staat. 
Steek een kaars aan in het duister 
Eer wat kwetsbaar is en klein. Ga geduldig tot het uiterst.  
Laat waar jij bent liefde zijn. 
 
Hein Stufkens 

 

Brief van het Aartsbisdom Utrecht. 

Aan de bezwaarschrijvers tegen het beleidsplan ‘Blijft dit doen om 
Mij te gedenken’ 

Geachte heer/mevrouw, 

Evenals van anderen heb ik ook van u een brief ontvangen, waarin 
u uw bezwaren tegen het beleidsplan ‘Blijft dit doen om Mij te 
gedenken’ betreffende Eucharistievieringen, woord- en 
communievieringen en gebedsvieringen aan mij kenbaar maakt. 
Uw brief zie ik als een blijk van grote betrokkenheid bij uw parochie 
en de lokale geloofsgemeenschap waartoe u behoort. 

U onderschrijft het centrale belang van de Eucharistieviering voor 
het leven van de Kerk, maar maakt u zorgen over het geleidelijk 
verminderen van het aantal zondagse woord- en 
communievieringen in de parochie en het uiteindelijk stoppen met 
deze vieringen in een periode van maximaal vijf jaar. Daarmee zou 
onvoldoende recht worden gedaan aan de lokale 
geloofsgemeenschap. Hierbij zij overigens aangetekend dat woord- 
en communievieringen ook in de toekomst op doordeweekse dagen 
zullen kunnen blijven plaatsvinden en in zorginstellingen ook op 
zondagen. Hierdoor worden namelijk parochianen wier mobiliteit 
beperkt is in staat gesteld regelmatig de communie te ontvangen. 

In een aantal brieven klinkt door dat dit beleidsplan een middel zou 
zijn om kerksluitingen te bevorderen. Dat is echter volstrekt niet aan 
de orde. Daartoe mag en zal de Eucharistie als het heiligste dat de 
Kerk geschonken is niet worden misbruikt. 

In mijn pastorale brief De Eucharistie (weer) beleven als het 
kloppend hart van het geloofsleven van 23 juni 2019, die ik heb 
geschreven bij gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie, was al 
aangekondigd dat het aantal woord- en communievieringen 
geleidelijk zou worden verminderd en uiteindelijk het houden van 
deze vieringen op zondagen in de kerken van de parochies zou 
worden gestopt. Bij het opstellen van het beleidsplan inzake 



Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en 
gebedsvieringen is onder meer de Priesterraad van het 
aartsbisdom geconsulteerd. De overgrote meerderheid van de 
leden van de Priesterraad kan zich goed vinden in het beleidsplan 
en de daarin aangekondigde fasering en heeft dan ook positief 
geadviseerd over het uitbrengen daarvan. 

Door diverse briefschrijvers is opgemerkt dat het beleidsplan inzake 
Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en 
gebedsvieringen feitelijk overbodig is, doordat in de parochies van 
het aartsbisdom als gevolg van de sluiting van veel kerken het 
aantal woord- en communievieringen automatisch zal afnemen. 
Voor een aantal parochies zal dat inderdaad het geval zijn. Er zijn 
echter parochies waarin het proces van kerksluiting nog moet 
beginnen en waar bijgevolg voorlopig nog veel kerken open zullen 
blijven, waardoor bij ongewijzigd beleid het aantal woord- en 
communievieringen - althans in die parochies - hoog zal blijven en 
zodoende de Eucharistieviering tot in lengte van jaren niet de 
centrale plaats zal kunnen innemen die haar toekomt. 

Met het beantwoorden van de brieven waarin bezwaren werden 
geuit tegen het beleidsplan inzake Eucharistievieringen, woord- en 
communievieringen en gebedsvieringen, waaronder die van u, is 
gewacht totdat het beleidsplan besproken zou zijn in de cura’s, de 
vergaderingen van de priesters, de diakens en de pastorale 
werk(st)ers, in de drie regiovicariaten van het aartsbisdom. Dit is 
inmiddels gebeurd. De priesters, de diakens en de pastorale 
werk(st)ers herkennen in het algemeen de situatie zoals die in het 
beleidsplan wordt geschetst. Zij zullen in gesprek gaan met leden 
van liturgische werkgroepen die woord- en communievieringen 
verzorgen om te bekijken hoe en in welk tempo het aantal woord- 
en communievieringen geleidelijk in de genoemde periode van vijf 
jaar kan worden teruggebracht. Hierbij zal maatwerk nodig zijn. 

Ik kan mij voorstellen dat dit antwoord voor u teleurstellend zal zijn. 
Ik zou u echter willen vragen om zoveel mogelijk samen te werken 
met de priesters, de diakens en de pastoraal werk(st)ers in uw 
parochie, om te bekijken hoe aan het beleidsplan op constructieve 

wijze en met het maatwerk dat in de concrete situatie vereist is met 
respect voor de gevoelens van alle betrokkenen invulling kan 
worden gegeven. Tegelijkertijd zal de bisdomstaf zich met het 
Metropolitaan Kapittel, de Priesterraad en de pastorale teams 
bijeen in de cura’s beraden op de vraag hoe op het terrein van de 
liturgie, de catechese, de kerkopbouw en de diaconie voor het 
geloofsleven in de parochie initiatieven kunnen worden ontwikkeld. 
Dit alles tegen de achtergrond van een beter verstaan van het 
sacrament van de Eucharistie. 

Van harte hoop ik dat uw betrokkenheid onverminderd blijft. Reeds 
eerder heb ik meerdere malen geschreven dat ik grote waardering 
heb voor de inzet van velen, zowel de leden van onze pastorale 
teams als de vrijwilligers, zeker in deze voor ons als Kerk niet 
gemakkelijke tijd. Ik hoop en bid dat we elkaar blijven zoeken en 
vinden in ons ene katholieke geloof als leden van Gods ene Kerk. 
Met elkaar zijn wij deel van dat ene lichaam van Christus, waarin 
iedereen zijn plaats heeft en waarin we met elkaar verbonden zijn. 

U Gods zegen toewensend verblijft, 

Met vriendelijke groet, 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 

Aartsbisschop van Utrecht 

 
 
 
 
 
 

Inloopmiddag: 
 

Op zondag 12 maart en zondag 26 maart 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 26 maart 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Therèse Stroeve tel. 610515 
 
Inloopmaaltijd  26 maart. 
 
Voor de inloopmiddag is iedereen welkom en hoeft u zich niet op te 
geven, maar wie mee wil eten svp wel vooraf opgeven bij het 
parochiesecretariaat. 
 
Kosten maaltijd zijn € 5,= en drankje  € 1,50 
 

GEDICHT 
 

Er zijn stiltes om van te genieten. 
Dat zijn stiltes die vinden we fijn. 
Er zijn stiltes waarin we herdenken. 
Dat zijn stiltes die stil horen te zijn. 
Er zijn stiltes die isoleren. 
Dat zijn stiltes van pijn. 
Toch blijft een stilte een stilte  
die maar op één manier kan zijn. 
Stil. 
 

 
Winnaars Kerstprijsvraag 
 

Met de Kerst was er een prijsvraag uitgezet: welke speurneus 
spoort de attributen op die niet thuishoren in een kerststal? 
Daarvoor waren er foto`s en filmpjes op de website geplaatst. Dank 
aan hen die daaraan zo enthousiast hun medewerking hebben 
verleend. Klasse!  
Wat fijn dat deze filmpjes en foto`s zo vaak zijn bekeken, bijna 900 
keer!!  
Er waren uiteindelijk 15 personen die het antwoordformulier 
ingezonden hebben.  
In de viering van zondag 22 januari jl. heeft pastoor Monninkhof de 
winnaar getrokken, het is: 
de familie De Olde uit Dedemsvaart.  
Van harte gefeliciteerd en veel plezier met de prijs!!  
 
De dingen die er niet thuishoorden, waren:  
 
Dalfsen: een rol wc papier  
De Belte: een gans  
Dedemsvaart: een sneeuwpop  
Hardenberg: een paasei  
Heino: een egeltje  
Hoonhorst: een fles wijn  
Lemelerveld: een vogel  
Lierderholthuis: een reep twix  
Slagharen: een lamp  
Vilsteren: een bijtring  
Ommen: iPhone oortjes 
 
 
 
 
 
 

Kerstactie 2022  
Pastor Thomas Fonds een geweldig succes ! 
 
De kerstbomen, erwtensoep, worsten, balkenbrij en bakleverworst 
verkoop  is weer een geweldig succes geworden. 



Dit geeft pastor Thomas weer de mogelijkheid om een aantal 
kansarme kinderen naar school te laten gaan. De opbrengst  
van de actie is  € 1470.45  
 
Namens het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas willen wij u 
allen hiervoor hartelijk danken. Natuurlijk  willen wij ook alle 
donateurs dank zeggen die ons ieder jaar weer steunen. Ieder kind 
in de wereld heeft recht op onderwijs maar zonder uw steun en 
hulp kunnen wij dat niet.   
 
Ook Young Spirit uit Dalfsen heeft een actie gehouden voor het 
Pastor Thomas Fonds. 
Tijdens de kerstmarkt gaven zij een concert in de sfeervol verlichte 
Katholieke kerk. Prachtige kerstliederen werden er gezongen, er  
waren een groot aantal bezoekers aanwezig. Tijdens dat concert  
werd er een collecte gehouden voor het Thomas Fonds .  
De opbrengst hiervan bedroeg  € 265,55 die ik als penningmeester 
na afloop in ontvangst mocht nemen  
 
Young  Spirit , hartelijk dank hiervoor .  
Fijn dat jullie het Pastor Thomas Fonds ook een warm hart 
toedragen.  
 
Namens het Pastor Thomas Fonds 
Herman van der Vegt 

 
 
 
 
Inzicht & Uitzicht 
 

De spiritualiteit van de pastor 
 
“Is God uw vriend of kent U hem alleen van uw werk?” 
vroeg een buurjongetje aan de dominee. 

“In elk geval ken ik God van mijn werk, maar of Hij ook mijn vriend 
is?” antwoordde de dominee vragend. 
 
Hoe zit dit bij onze eigen pastores? 
Wat heeft hen bewogen om priester of pastoraal werker te worden 
en welke rol speelde hun geloof hierin? 
Is hun werk als pastor verrijkend voor hun eigen geloof en wat 
draagt hun eigen geloofsleven bij in hun pastorale werk? 
In drie avonden maakt U kennis met wat onze pastores beweegt en 
motiveert voor hun taken in de kerk. 
 
Datum: 26 januari – 23 februari – 23 maart 
Tijd:  20.00 uur 
Locatie: Dedemsvaart – Ommen – Lemelerveld 
Begeleiding: Pastores Emmanuelparochie 
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee. 
 
 

Groene Theologie 
 

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de 
natuur. Het westerse Christendom rechtvaardigde dit met de 
opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is 
over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo 
vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. 
 
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de 
Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de spreker dat niet de 
mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. 
 
Tijdens deze lezing zal Trees van Montfoort van het boek  ‘Groene 
theologie’ uitgebreid ingaan op de relatie tussen  
God – Mens – Schepping. 
Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel 
en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) 
tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de 
verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. 
 



Datum: Woensdag 29 maart 
Tijd:  20.00 uur 
Locatie: Parochiecentrum Heino 
Begeleiding: Trees van Montfoort 
Kosten: € 10,-- p.p. 

 

 
 
H. Jozef, feestdag 19 maart 
 
Wees gegroet, Beschermer van de Verlosser, 
Bruidegom van de Heilige Maagd Maria. 
Aan u heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;  
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld;  
bij u is Christus man geworden. 
 
Gezegende Jozef,  
toon u ook voor ons een vader,  
en begeleid ons op ons levenspad. 
Verkrijg voor ons genade,  
barmhartigheid en moed en verdedig  
ons tegen elk kwaad.  
Amen 
Paus Franciscus   ( Uit: ‘Patris Corde’) 
 

 
 
 
Kinderkamp en tienerkamp 2023 
 
Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht 
ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden 
opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
 
KINDERKAMP Koning(in) voor een week 
Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is om 
een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje 

koning(in) zijn? Ga dan mee op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht! 
Met het thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens het 
kinderkamp kijken naar verschillende verhalen uit de bijbel waar koningen 
en koninginnen in voorkomen.  
Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes 
spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer! 
 
Wanneer:  12 tot en met 17 augustus 2023 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding:  Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters 
Kosten:  € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één 
gezin meegaan,  
   is er een speciaal tarief van € 75 per extra kind  
   (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 
 
TIENERKAMP Reis rond de wereld 
Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar rond 
de wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in de diepste 
zeeën. Zo maken we kennis met allerlei verschillende culturen, dieren en 
planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de 
kans om je te bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast staan er 
natuurlijk ook meerdere uitstapjes en catecheses op het programma. Ga 
jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan! 
 
Wanneer:   12 tot en met 17 augustus 2023 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Tieners van 13 t/m 16 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding:  Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas 
Kolfschoten 
Kosten:  € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin 
meegaan,  
   is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener  
   (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 
 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
http://www.jongaartsbisdom.nl/


Meer informatie over beide kampen via e-mail: 
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 
 

 
 
 
Het Sallands Bachkoor met “ Bach in 6-en” bij Muziek met een 
Plus op 19 maart 2023 
 

Muziek met een Plus brengt op zondagmiddag 19 maart om 15.00 uur 
met het zeer bekende 
Sallands Bachkoor “Bach in 6-en”. Zes bekende cantates en motetten, van 
J.S. Bach.  
Het koor staat onder leiding van Leendert Runia en wordt begeleid door 
het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en de organist Jan de Roos. 
Het orkest bestaat uit 12 strijkers en blazers. Verder werken als solisten 
mee Marijke Beute 
mezzosopraan, Mattijs Hoogendijk tenor en Jitzevan der Land bas. 
De wonderbaarlijke muziek van J.S. Bach met 6 bekende werken, de 
prachtige orkestpartijen en de afwisseling tussen delen voor koor, solist, 
koralen en orkest resp. orgel zullen u ook nu ontroeren! 
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard 
Cultuurfonds Fonds Amateurkunst Overijssel. 
Wij heten u van harte welkom op zondag 19 maart 15:00 uur in het 
zalencentrum De Hoofdhof; Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle/Berkum. 
 

Vastenaktie Sint Vitus 
 

 

Dak voor daklozen in India 
  
Dit jaar heeft pastoor Thomas uit India de hulp ingeroepen voor een 
collega pastor. Deze pastor werkt in de deelstaat Punjab. 
Hij werkt daar in een dorp waar arme mensen wonen. Er zijn daar 
een aantal families die geen huis en toilet hebben. 
Ze wonen daar onder erbarmelijke omstandigheden in schuren met 
plastic daken en gebruiken een gezamenlijk toilet. 

De collega van pastoor Thomas wil deze families helpen door het 
maken van goede stevige en waterdichte daken en te zorgen voor 
meer toiletten.  
Een dak kost ongeveer 700 pond en een toilet tussen de 300 en 
400 pond. 
Ook dit jaar kunt u dus voor deze mensen weer echt het verschil 
maken. Geef met een gulle hand en gun deze mensen een veilige 
woonplek. 
U kunt hiervoor gebruik maken van de zakjes voor de Vastenactie 
en uw bijdrage deponeren op de plek die hiervoor wordt 
aangegeven, of uw bijdrage storten op  
 
NL13 RABO 0138641242 ten name van Pastoor Thomas Fonds 
onder vermelding van Vastenactie 2023  
 
Laten we met elkaar het verschil maken en hier waar dit kan echt 
zorgen voor elkaar! 
Vast hartelijk dank. 

De vastenactie loopt van 22 februari tot en met 9 april. 

Enveloppen met sticker Vastenaktie Pastoor Thomasfonds liggen 
achter in de kerk en in het parochiecentrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com


Vieringenrooster St. Vitus geloofsgemeenschap 
 
 
 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zaterdag 
04 - 03 

 
19.00 

 
Communieviering  

Pastor  
klein Overmeen 

 Gen. 12,1 - 4a 
2Timo. 1,8b – 10 
Matt. 17,1-9 

 
Juventa  

Mw. 
Huizendveld 

A. Bontjer 
J. Scholten 

Zondag 
05 - 03 

 
9.00 

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

Zaterdag 
11 - 03 

 
19.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Ex. 17,3-7 
Rom. 5,1-2 + 5-8 
Joh. 4,5-42 

 
Volkszang  

 
Mw. Schotkamp 

F. Redder 
R.van Faassen 

Zondag 
12 - 03 

 
9.00 

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

Zaterdag 
18 - 03 

 
19.00 

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

Zondag 
19 - 03 

 
9.00 

H. Jozef 
Eucharistieviering 

Pastoor 
Monninkhof 

 1Sam.16,1b+6-7+10-
13a  / Efez. 5,8-14 
Joh. 9,1-41 

 
Con Amore 

 
Mw. van Eijk 

A. Snoek 
J. Scholten 

Zaterdag 
25 - 03 

 
19.00 

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

Zondag 
26 - 03 

 
9.00 

 
Communieviering  

 
Pastor Doornbusch 

 Ezech. 37,12-14 
Rom. 8,8-11 
Joh. 11,1-45 

 
Volkszang  

 
Mw. Schotkamp 

A. Bontjer 
F. Redder 

Zaterdag 
01 - 04 

 
19.00 

Palmwijding 
Palmzondag 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Jes. 50,4-7 
Filip.2,6-11 
Matt. 26,14-27 + 66 

 
Juventa  

Mw. 
Huizendveld  

R.van Faassen 
A. Snoek 

Zondag  
02 - 04 

 
9.00 

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

 

Attentie: de vieringen zijn in het parochiecentrum i.p.v. in de kerk. 
 
 



 VIERINGENROOSTER EMMANUELPAROCHIE      MAART 2023     (wijzigingen voorbehouden) 
 

Weekend 4 en 5 maart 
2e zondag 40dgn-tijd 

11 en 12 maart 
3e zondag 40dgn-tijd 

18 en 19 maart 
4e zondag 40dgn-tijd 

H. Jozef 

25 en 26 maart 
5e zondag 40dgn-tijd 

Maria Boodschap 

GG zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

19.00 uur 
CV/MK 

 
 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/RD 

 

De Belte   
 

 9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
CV/wgr 

19.00 uur 
CV/RD 

 

 

Slagharen  
 

19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
CV/RD 

19.00 uur 
EV/HV 

  9.00 uur 
EV/HV 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
CV/MK 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
CV/wgr 

 11.00 uur 
EV/HV 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/HV 

 11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

Vilsteren  
 

 11.00 uur 
EV/HV 

 geen  
viering 

 11.00 uur 
CV/JB 

 geen  
viering 

 

Lemelerveld  
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

19.00 uur 
CV/RD 

  9.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
EV/AM 

 

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/HV 

 19.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

 18.00 uur 
VV /PK+MK 

 

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
EV/AW 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 uur 
EV/HV 

 9.00 uur 
EV/AM 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
CV/MK 

19.00 uur 
EV/HV 

  9.00 uur 
CV/JB 

19.00 uur 
EV/HV 

 

 

Hoonhorst  
 

19.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
CV/JB 

  9.00 uur 
EV/AW 

    

 
2023-02-16   
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof JB = J. Butti         RD = R. Doornbusch       PK = rector P. Kuipers    
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  MK = M. klein Overmeen          AW = A. Wenker       wgr. = werkgroep 

VV  =  Vormselviering 

 


