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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 
 

Batseba op bezoek in Ommen 
 

Ja, werkelijk waar. In haar gevolg heeft ze ook nog Tamar, Rachab en Ruth meege-
nomen. En zoals ze hier in Ommen staan, zijn ze er voor eeuwig: in brons gegoten.  
Relinde Kattenberg, bronskunstenares uit Harderwijk, exposeert momenteel haar 
beelden bij Galerie Tom Lucassen aan de Prinses Julianastraat.  
Relinde werkt vanuit Bijbels perspectief. Als een Bijbeltekst haar aanspreekt, ontstaat 
bij haar een gevoelsbeeld. Vanuit die emotie gaat Relinde op zoek naar de vorm. Dat 
doet ze door verdieping te zoeken in Bijbelstudie over dat onderwerp. Ze onderzoekt 
daarbij de Hebreeuwse oorsprong. Hierdoor ontstaan beelden met verdieping in ver-
beeldende lagen.  
Naast historische personen als Tamar (Mattheus 1, 1-17) gebruikt Relinde ook Bijbel-
teksten zoals bijvoorbeeld Openbaring 4, vers 7 en 8a voor haar beelden. Vier beel-
den hebben deze passage als basis. 
Meer algemene titels zoals bijvoorbeeld het beeld ‘Sterk’, hebben ook een geloofs-
achtergrond. ‘Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Beschermer sluimert nooit.’ 
(Psalm 121, vers 3) is in brons verwoord in een prachtig ruimtelijk beeld dat onwrik-
baar staat en toch gevleugeld is.  
Deze expositie is te zien tot met 28 augustus. 
De galerie is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 – 17 uur.  
In vakantieperiodes zijn extra openingstijden: zie www.tomlucassen.nl  
U kunt ook op afspraak komen: 06 50899025 
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Eerste Heilige Communie op zondag 30 mei jl. 
 

Na heel erg lang wachten was het dan eindelijk zover, de Eerste Heilige Communie. Dit had te 
maken met het Corona virus, waardoor het steeds weer uitgesteld moest worden, maar toen het 
eenmaal weer kon en mocht, werd het een héle mooie en feestelijke viering. 
Er was van tevoren nog even geoefend onder leiding van pastor Marga klein Overmeen en Helga 
Baars. Hoe wás het ook alweer, weet je nog hoe je je handen moet houden en wat zeg je als je de 
Communie hebt ontvangen? Zeven enthousiaste en blije kinderen en ze wisten het nog. Ook pas-
toor Monninkhof kwam een kijkje nemen en vertelde ook nog het een en ander. 
En toen was het zover. In een mooi versierde kerk, samen met papa, mama en je broertjes en zus-
jes ( meer bezoekers mochten toen helaas  nog niet i.v.m. de toen geldende maatregelen) werd het 
jullie feest. Reflection zorgde voor de muzikale omlijsting. Pastoor Monninkhof en pastor Marga klein 
Overmeen waren de voorgangers. Een mooie viering. Met aan het einde nog een cadeautje namens 
de werkgroep Eerste Heilige Communie, Locatieraad en Pastoraatsgroep van Heino. Een kruisje 
met daarop de twee broden en vijf vissen.  
Nogmaals van harte gefeliciteerd allemaal! 
Namens de pastoraatsgroep catechese, Helga Baars. 
 
 

GEBOREN 
Onlangs is er weer een hertje geboren op het hertekampje bij het Parochiecentrum. 

Moeder en het jonge hertje maken het goed. 
Het hertje wijkt niet van de zijde van de moeder. 

Het jonge hertje dartelt mooi door de hertenweide, 
heeft het reuze naar de zin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hieronder nog een paar weetjes: 

• De geweien van jonge herten noem je spitsers. 

• Kalfjes die net geboren zijn hebben geen geur. Zo worden ze niet zo snel aange-
vallen. 

• Bij herten groeit ieder jaar een nieuw gewei, aan het einde van de herfst valt het 
ervan af. 

• Om een groeiend gewei zit een huid. Hierdoor kan er bloed naar het gewei  
stromen en zo kan het groter worden. 

• Een edelhert kan goed ruiken. Hij ruikt jou al op 1 kilometer afstand. 

• Vrouwtjes edelherten die de baas zijn in de groep, krijgen meer zonen, terwijl  
ondergeschikte vrouwtjes vooral dochters krijgen. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Vormsel 
 

Beste geloofsgemeenschap,  
Dit jaar ontvingen op 11 juni Rob, Emma en Gijs het vormsel. De voorbereidingen hiervoor deden 
wij op school samen met Marijke. Waarom we graag het vormsel willen doen? Voor het feestje na-
tuurlijk, maar ook omdat we echt bij de gemeenschap willen horen en ons beter verbonden wil-
len voelen met God. Op deze manier denken we weer even verder na over het geloof en de weg 
die wij daarin willen vinden. Het projectboekje wat Pastor Marga klein Overmeen voor ons heeft ge-
maakt, is ontzettend leuk en leerzaam. We denken dat het ook leuk is om later nog eens terug te 
lezen. Wij zijn erg dankbaar dat we ons vormsel “gewoon” mogen ontvangen dit jaar. 
Groet, Rob, Emma en Gijs. 
De locatieraad en de pastoraatsgroep feliciteren Rob, Gijs en Emma met hun vormsel. 

 
Strooiveld 
 

Op onze begraafplaats bij de kerk hebben we een strooiveld aangelegd. In het verlengde van de  
urnen plek is hier een eenvoudig veldje aangelegd waar de as van de overledene uitgestrooid 
kan worden. De naam van de overledene zal in de administratie van de begraafplaats bijgehouden 
worden door de beheerder van de begraafplaats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantietijd 
 

De zomervakantie is voor velen een tijd om naar uit te kijken. Een periode om even afstand te ne-
men van het gewone dagelijkse leven. Meer tijd te hebben voor dingen die je het liefste doet. Een 
boek lezen, tijd in de natuur doorbrengen, een dagje uit, of op vakantie in eigen land of naar het bui-
tenland. Je komt tot rust en krijgt weer nieuwe energie. Iedereen geeft er zijn eigen invulling aan. 
Maar toch niet alle mensen zijn in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Zoals vele ouderen en 
jongeren met een beperking. Ook mensen met een uitkering of een beneden modaal inkomen vin-
den op vakantie gaan meestal te duur. De vakantieperiode is voor hen vaak een stille periode. Kin-
deren en leeftijdgenoten zijn op vakantie en het verenigingsleven ligt stil. Een lange stille zomer met 
hopelijk hier en daar toch wat bezoek. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantietijd. 
Locatieraad en de Pastoraatsgroep. 
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En dan... is er koffie 
 

Voor iedereen die er behoefte aan had, was er na de viering van zondag 4 juli in de kerk de gele-
genheid om samen een kop koffie te drinken. En zo konden wij ook even het wel en wee van de 
afgelopen tijd met elkaar delen. Deze vorm van ontmoeting is erg waardevol. Daarom gaan we dit 
maandelijks herhalen, elke eerste zondag van de nieuwe maand. Dat betekent dat we zondag 1 
augustus elkaar weer hebben ontmoet na afloop van de viering. Ook niet kerkgangers zijn van harte 
welkom om zich bij het ontmoetingsmoment aan te sluiten. 
 

 
Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht 2021-2022 
 

Net als voorgaande jaren verschijnt er ook dit jaar weer een  
activiteitenprogramma onder de naam ‘Inzicht & Uitzicht’.  
Helaas konden de activiteiten van het afgelopen seizoen van-
wege de Coronapandemie niet doorgaan, daarom hebben we er 
voor gekozen om de meeste activiteiten van seizoen 2020-2021 
nogmaals in de nieuwe brochure op te nemen.  
We zijn hoopvol gestemd dat we elkaar het komende seizoen 
weer kunnen ontmoeten en dus de activiteiten door kunnen laten 
gaan. Om deze hoop nog meer kenbaar te maken zal in tegen-
stelling tot voorgaande jaren de brochure nu aan de mooie 
groene kleur (groen is de kleur van hoop) te herkennen zijn. 
 
U kunt de nieuwe brochure vanaf 19 augustus in uw brievenbus 
verwachten. 
 
 
Diaconie 
 

Beste parochianen van de Emmanuelparochie,  
 
Groeten vanuit India. Het is een heel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Co-
rona Pandemie. Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden.  
Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo spoedig mogelijk terug zal komen. 
 
De tweede golf van de coronapandemie is in India heel erg geweest. Vele mensen overal in India 
werden getroffen door het coronavirus. Rond 1 miljoen mensen werden ziek tot nu toe in India. Tot 
een maand geleden gingen er dagelijks ongeveer 5000 mensen aan dood. Nu sterven er nog onge-
veer 1000 mensen per dag. 
 
In de provincie Kerala waar ik woon en werk, zijn ook vele mensen ziek geworden in de tweede golf. 
Gelukkig is het aantal doden veel minder vergeleken met de andere provincies in India . 
 
Ik schrijf deze brief om u te laten weten dat het geld dat ik krijg van het Pastor Thomas Fonds, 
wordt besteed voor het onderwijs van arme kinderen op verschillende manieren. 
Omdat op dit moment de kinderen niet naar school kunnen gaan, volgen ze de schoollessen online. 
Maar dat kost veel geld. Vele ouders hebben geen smartphone om de kinderen online lessen te la-
ten volgen en ook geen geld om internetdata te kopen. 
 
Daarom  proberen we arme kinderen te helpen vanuit onze fonds door smartphones te kopen.  
Daarvoor geven we € 100 per kind uit en betalen we voor 1 jaar internetdata. 
Een aantal kinderen hebben wel een smartphone maar geen geld om internetdata te kopen. Voor 
deze kinderen betalen we voor 1 jaar internetdata.  
  
Ik probeer op deze manier arme kinderen tijdens deze moeilijke periode bij te staan, zodat ze zorge-
loos via internet kunnen blijven studeren. 
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Ik dank alle gulle mensen die een bijdrage hebben geschonken aan het Pastor Thomas Fonds.  
Nogmaals hartelijk dank aan allen. 
 
Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen. 
Pastor Thomas. 
 
Mocht u dit project willen steunen dan kan dat op bankrekeningnummer;  
NL13 RABO 0138 6412 42  t.n.v. Pastor Thomas Fonds. 
Namens het bestuur, Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 

Nieuws uit het pastoriebestuur 
 

Nieuwe bestuursleden 
 

Zoals bekend zal zijn, zijn wij als parochiebestuur van onze Emmanuelparochie, enige tijd op zoek 
geweest naar nieuwe leden voor ons parochiebestuur. 
 
Daarom ben ik blij, dat ik u kan laten weten, dat wij als parochiebestuur van onze Emmanuelparo-
chie drie nieuwe bestuursleden hebben gevonden. 

a. Al eerder hebben wij laten weten, dat de heer Gerard Boekel uit Hoonhorst bereid is gevon-
den om vice-voorzitter van ons parochiebestuur te worden. Gerard is momenteel lid van de 
locatieraad van de geloofsgemeenschap Hoonhorst. Hij draait al een paar maanden ‘infor-
meel’ mee in ons parochiebestuur. Afgesproken is, dat Hermien Schoorlemmer, onze hui-
dige vice-voorzitter, tot het voorjaarsoverleg van 2022 zal aanblijven en in die periode Ge-
rard zal inwerken in alle bestuurlijke materie. Te zijner tijd zullen wij Gerard Boekel bij onze 
Aartsbisschop voordragen voor benoeming, zodat hij met ingang van het voorjaarsoverleg 
van 2022 als vice-voorzitter van ons parochiebestuur in functie kan treden. 

b. Ook voor de functie van secretaris van ons parochiebestuur (al geruime tijd vacant doordat 
Ton van den Berg enige tijd geleden vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd regle-
mentair moest aftreden) is een opvolger gevonden. Zij wordt op dit moment ingewerkt door 
de huidige secretaris ad interim, Bert Lenferink, en door Brigitta Seekles.  

c. Ook voor de functie van penningmeester in ons parochiebestuur, hebben we een opvolger 
kunnen vinden. De nieuwe penningmeester van ons parochiebestuur is de heer Leo Broeks. 
Leo is al geruime tijd – 15 jaar naar verluidt – als financieel beheerder (en ook in andere 
hoedanigheden) verbonden aan onze Lemelerveld. Omdat de bestuurstermijn van onze vo-
rige penningmeester, Jeroen Wibier, per 1 juli jl. afliep, heeft onze Aartsbisschop al met in-
gang van deze datum (dus per 1 juli 2021) Leo officieel benoemd als onze nieuwe penning-
meester. Tegelijk heeft onze Aartsbisschop eervol ontslag verleend aan Jeroen Wibier als 
penningmeester van onze parochie, onder dankzegging voor het vele goede werk dat Jeroen 
als penningmeester voor onze parochie heeft gedaan.  

In de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen. 
Namens het parochiebestuur, 
Pastoor André Monninkhof 
 
 
Pastoraal artikel 
 

“Veeleisend en lonend” 
 

Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur na zijn priesterwijding, overlijdt in 
2013 de Amerikaan Scott Carell (46 jaar) aan de gevolgen van kanker. Samen met vier andere se-
minaristen zou hij priester gewijd worden. Maar toen duidelijk was, dat hij de dag, waarop hij gewijd 
zou gaan worden, niet meer zou halen, heeft zijn Bisschop hem in het huis van zijn ouders, in het 
bijzijn van zijn familie, tot priester gewijd. Zelf beschouwt Carell zijn roeping tot het priesterschap als 
‘de meest veeleisende en lonende zaak waartoe God me heeft kunnen roepen.’ Hoe veeleisend zijn 
roeping is, heeft hij misschien ervaren bij het opdragen van zijn eerste heilige Mis. Met zijn laatste 
krachten moet hij dit hebben volbracht, want vlak na het opdragen ervan, is hij gestorven. Toch 
heeft hij dit offer ervoor over. Nog één keer – zo stel ik me dit voor – perst hij alles uit zijn lijf wat er 
nog in zit; heel zijn ziel en zaligheid legt hij in dit ene, dat hij – te midden van zijn meest dierbaren – 
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wil doen voor Onze Lieve Heer: namelijk door de zegening van het brood, het breken en het rondde-
len ervan, Hem present stellen als de Levende Heer, de Verrezene in hun midden. Na dit hoogte-
punt kan hij zelf zijn leven uit handen geven aan dezelfde Heer. 
 
Dit verhaal, dat ik eerder deelde met de parochianen van RK Zuid Oost Twente, heb ik opnieuw ver-
teld op Sacramentsdag, zondag 6 juni jl., tijdens een viering in onze Stephanuskerk in Hardenberg. 
In deze kerk vieren we op deze zondag voor het eerst sinds vijf maanden weer de eucharistie. Het is 
op de ochtend na de priesterwijding van Paulus Tilma, in de kathedraal in Utrecht. Bij deze priester-
wijding mocht ik aanwezig zijn, omdat ik Paulus als priesterstudent nog ken van een zomerstage in 
mijn vorige parochie Enschede. Van deze priesterwijding ben ik nog steeds onder de indruk. Maar 
ook het ontroerende verhaal van Scott Carell laat me nog steeds niet los. Geweldig wat hij ervoor 
over heeft om zich op deze manier met alles wat er in hem is, te geven aan God. Het verhaal van 
Scott, en ook de wijding van Paulus, raken me, omdat ook ik het fijn vind om te midden van de ge-
loofsgemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Met name de weken tijdens de eerste lockdown 
(voorjaar 2020), maar ook de periode van bijna twee maanden in dit voorjaar, waarin de kerken van 
onze parochie gesloten waren en we niet met mensen erbij konden vieren, waren voor velen (ook 
voor mij) een zware beproeving. Gelukkig kunnen we nu weer in al onze parochiekerken samenko-
men. Verder komen er door de recente versoepelingen ook steeds meer mogelijkheden om samen 
te vieren en elkaar ook rondom deze vieringen te kunnen ontmoeten. 
Wat ik hoop is, dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven volhouden. We zijn blij met de wijding 
van Paulus Tilma. Maar feit is wel, dat ook het pastorale team van onze Emmanuelparochie steeds 
kleiner wordt. Voor het komende najaar hebben we als pastores nog een sluitend rooster van week-
endvieringen kunnen presenteren. Maar toch valt op, dat er in dit rooster steeds vaker wordt aange-
geven, dat een weekendviering in de betreffende kerk verzorgd zal moeten worden door de eigen 
lokale werkgroep. Gelukkig hebben we in onze parochie goede vrijwilligers als parochiële voorgan-
gers. Maar duidelijk is, dat er veel van hen en ook van ons als leden van het pastoraal team zal wor-
den gevraagd, om alle weekenden in alle elf de parochiekerken te kunnen blijven vieren. 
Dit vraagt de nodige inzet. Maar toch: alle moeite is niet voor niets. Dit blijkt nog weer aan het eind 
van de viering van zondag 6 juni jl. in Hardenberg. Op weg naar de sacristie krijg ik van één van de 
kerkgangers een cadeautje. Ze heeft een foto van mij uit de krant geknipt. Deze heeft ze in een 
lijstje gedaan. Dit kostbare kleinood overhandigt ze nu aan mij. Op de foto sta ik in Dalfsen – vlak 
voor Kerst – achter de lezenaar. Met een sip gezicht kijk ik in de lens van de fotograaf en wijs met 
mijn hand op een lege kerk. Want ook op Kerstavond 2020 konden we als geloofsgemeenschap niet 
samenkomen. Deze foto, en ook dit gebaar van deze kerkganger - ontroeren me. Voor mij is het een 
‘geschenk uit de hemel’. Want eens te meer besef ik, hoeveel het voor mensen en ook voor mij be-
tekent, om als geloofsgemeenschap samen de eucharistie te kunnen vieren. Veeleisend, maar ook 
lonend ! 
Pastoor André Monninkhof 
 
 
 


