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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Heilige Willibrordus te Vilsteren 
 

125 jaar Willibrorduskerk Vilsteren 
 

Op 20 juli 2022 was het precies 125 jaar geleden dat de  
Willibrorduskerk door Mgr. H. van de Wetering geconse-
creerd werd.125 jaar waarin lief en leed met elkaar is gedeeld 
in deze prachtige kerk. Tijdens de wekelijkse vieringen, bij de 
doop, bij trouwerijen maar ook bij rouw tijdens de uitvaarten. In het weekend van  
6 november vieren de RK-kerken Willibrordzondag. Daarom heeft de locatieraad 
deze datum gekozen 
voor een feestelijke 
eucharistieviering, 
waarin pastoor Mon-
ninkhof voorging. Als 
een rode draad liep 
‘saamhorigheid’ 
door zijn overweging. 
Vele genodigden,  
parochianen en be-
langstellenden waren 
aanwezig tijdens deze 
viering. De kerk was 
prachtig versierd 
met veel bloemen en 
geel/ witte linten. 
(Geel/wit de kleuren van feestelijkheden binnen de RK-kerk). 
 

Aan het eind van de viering was er een bijzonder moment voor de voorzitster van de 
locatieraad Tonny Hendriks-Mars. Zij kreeg de hoogste onderscheiding ‘Voor 
Paus en Kerk’ voor vrijwilligers opgespeld. De Pro Ecclesia et Pontifice. Een  
onderscheiding voor ruim vijftig jaar vrijwilligerswerk voor de Willibrorduskerk  

in Vilsteren. Tonny was vanaf zeer jonge 
leeftijd betrokken bij de kerk. Zomaar een 
greep uit wat ze zoal heeft gedaan: zij zat in 
het jeugdkoor, werd leidster bij de scouting, 
had samen met haar vader en haar broer het 
beheer over het parochiehuis, kinderwoord-
dienst, Woord en Communievieringen, zieken-
bezoekgroep, parochiebestuur/locatieraad en 
de laatste jaren ook als uitvaartgeleide.  
Een zeer verdiende onderscheiding voor deze 
sterk betrokken parochiaan. Zij kreeg dan ook 
een staande ovatie van de aanwezigen. 

 

Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in ‘De Vilsterij’ (voorheen 
het parochiehuis). Onder het genot van een lunch was er gelegenheid om gezellig bij 
te praten. 
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Levende kerstwandeltocht Vilsteren 
 

Op tweede kerstdag bij het invallen van de avond kunt u in de bossen van Vilsteren onder bege-
leiding van een verteller een wandeling maken door het kerstverhaal.  
U ervaart welke ontberingen de herders in het begin van de jaartelling hebben moeten ondergaan 
tijdens een volkstelling. U ontmoet de herders, maar ook Romeinen, een engel, drie koningen komt 
u onderweg tegen en uiteindelijk zult u Jozef, Maria en het kindje Jezus aantreffen in een stalletje. 
Vanaf 17:00 uur vertrekt er iedere tien minuten een groep vanuit‘ de Vilsterij’. De laatste groep zal 
vertrekken om 21:00 uur.  
 

De voorverkoop van de kaartjes is op zaterdag 10 december 2022 van 13:30 tot 14:30 uur in 
‘de Vilsterij’, Vilsterseallee 2 7734 PB Vilsteren. 
De kosten van deze kaartjes bedragen 4,50 euro per stuk.  
Het heeft geen zin om 26 december op de bonnefooi te komen, want de kans is groot dat de 
kaartjes zijn uitverkocht. 
De organisatie  
 

Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Eucharistieviering in het parochiecentrum 
 

De door de weekse vieringen zijn vanaf 1 november 
in het parochiecentrum. 
Het parochiecentrum is er voor ingericht,  
met een eigen altaar en benodigdheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligersdag 13 november 
 

Zondag 13 november jl. was weer onze jaarlijkse vrijwilligersdag.                                                                       
Na een viering in de kerk, was er koffie in het parochiecentrum met daarna een borreltje.  
Tijdens de borrel werd de zaal door een loting gemixt en door de gevormde groepen werd een kwis 
gespeeld. Rond de middag was er een gezamenlijke warme maaltijd. 
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Kerstnachtdienst in het plat 21 december a.s. 
 

Ieder jaar verzorgt RTV Oost de opname en uitzending van de kerstnachtviering in het plat.  
Dit jaar is de St. Vituskerk te Dedemsvaart aan de beurt. Het zou mooi zijn als wij hier zo veel 
mogelijk naar toe gaan om daar samen een mooie kerstviering van te maken in onze streektaal.  
Voorgangers zijn vicaris Ronald Cornelissen en dominee Klaas van de Kamp. 
Dus u bent welkom bij de opname van de kerstnachtviering in het plat op 21 december a.s.  
aanvang 19.30 uur. 
Locatieraad St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Kerstmarkt St. Vitus 
 

Zaterdag 10 december a.s. is er weer een kerstmarkt van 9.30 tot 14.00 uur.  
Dit jaar is het in de kerk en in ons parochiecentrum. We verkopen weer kerstgroepen, heiligen-
beelden, kerstgroen, kerstartikelen. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen in het rad van de kerst. 
Uiteraard is er weer snert, knieperties, broodjes beenham enz.  
De koren zullen ook zingen in de kerk.  
Dus kom voor kerstsfeer en voor gezelligheid naar onze kerstmarkt. 
Kerstmarktcommissie St. Vitus Dedemsvaart 
 

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Jubilarissen Gemengd Koor Heino 
 

Op zaterdag 19 november jl. vierden we niet alleen Christus Koning, maar ook werden er tijdens 
de viering maar liefst vijf jubilarissen van ons Gemengd Koor in het zonnetje gezet ter gelegen-
heid van het Ceciliafeest. 
Na het lezen van de Bisschoppelijke brief door pastoor Monninkhof werden ze gehuldigd. 
Namens de locatieraad werden de onderscheidingen opgespeld door Gidion van Tongeren. Ook 
kregen ze elk een mooie bos bloemen van de voorzitter van ons koor, Willemien Hollegien-Harink. 

 
Onze jubilarissen zijn; onze 
organist Miranda Temmink, 
al 25 jaar lid ondanks haar 
jonge leeftijd.  
Jan Mars, ook 25 jaar  
zingend in ons midden.  
Maria Nijboer-Heerink al 40 
jaar trouw lid van ons koor. 
Marinus van der Vegt en 
Bernard Hondeveld laten ons 
zelfs al 50 jaar genieten van 
hun gezang in ons koor. 
Na de viering was er gelegen-
heid voor de parochianen en 
overige koorleden om de  
jubilarissen te feliciteren. 
 

 

Op zondagmiddag hadden we als koor nog een feestelijke middag ter gelegenheid van het  
Ceciliafeest bij Bij Ne9en. Dit was voor het eerst weer sinds 2019. We hebben onder het genot van 
een drankje en hapje nog een keer geproost op onze jubilarissen. Het was een gezellig samenzijn! 
 

Adventskrans Heino 
 

Na een paar jaar van afwezigheid hangt er dit jaar weer de grote Adventskrans in onze kerk. 
In de coronaperiode werd er enkel gebruik gemaakt van een kleinere versie die op het priesterkoor 
stond. De grote Adventskrans werd toch wel gemist door de parochianen.  
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Gelukkig werden Bernhard Hondeveld en zijn dochter Yvonne weer bereid gevonden om de 
grote krans op te tuigen. Na een ochtend samen hard werken, en met hulp van een aantal vrijwil-
ligers, hangt de grote krans weer in zijn volle glorie voor in onze kerk. Op de eerste Advent van dit 
jaar brandde daar dan de eerste kaars. Een mooi gezicht! 
Veel dank aan Bernard en Yvonne voor hun noeste arbeid! 

 
 

 
 
op de foto van links naar rechts:  
Jan Mars,  
Gerard Schotman,  
Jos Blom en  
Bernard Hondeveld 
 
niet op de foto:  
Yvonne Hondeveld 
 

 
 
 
 
 
 

Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Twee jubilarissen van het Gemengd koor Pro-Musica te Hoonhorst  
 

Zondagmorgen 20 november jl. vierden wij in een Woord- en Communieviering ons Ceciliafeest 
met medewerking van het Gemengd Koor onder de leiding van dirigente Magdalena Jarczyk en  
organist Herman Wolbers. Aan het eind van de viering werden de jubilarissen toegesproken door de 
voorzitter Willy Eilert en werd het ereteken van de St. Gregorius Vereniging uitgereikt door Pastor 
Marga klein Overmeen. De eremedailles in goud waren voor Ina Vosman en Arnold Schrijver 
voor 50 jaar koorlidmaatschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna werd aan Jan Verheijen een mooie kaars aangeboden omdat Jan afscheid nam als 
tweede organist van het koor. Na afloop hebben we gezellig samen koffie gedronken.  
Bestuur Pro-Musica 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Oecumenische Adventsviering in Lemelerveld 
 

 
Babyshower en gender-reveal op de eerste adventszondag!  
In de goedbezochte oecumenische viering van de Raad van  
Kerken werden de vele namen van Jezus onthuld.  
Dat het een jongen werd, dat wist Maria al.  
Maar de namen die dit kind al voor zijn geboorte meekreeg,  
blijken een soort profielschets te zijn: wonderbare Raadsman 
(voor al die keren dat we er zelf niet meer uitkomen), Goddelijke 
held (door dik en dun durven doorgaan), Eeuwige Vader (de  
onvoorwaardelijke liefde van een ouder geven), Vredevorst  
(omdat oorlog helaas van alle tijden blijkt te zijn).  
Deze vier kenmerken kunnen we in de komende vier advents- 
weken proberen een beetje in te kleuren in ons eigen leven en zo 
voor elkaar te zijn.  
Op het geboortekaartje komt de naam Immanuel; God met ons. 
De belofte dat er altijd een weg is om te volgen, een kracht die 
ons aanspoort, een licht om naar uit te kijken! 
 
 

 
Kerstconcert Lemelerveld 
 

Op zondag 18 december om 19:30 uur geeft Con Amore sinds twee jaar weer een Kerstconcert, 
met als gastkoor Voices. 
U bent allen van harte welkom!!  
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Viering met jubilarissen 
 

Als blijk van waardering voor de koorleden heeft de locatieraad voor vier koorleden van het ge-
mengde koor een onderscheiding aangevraagd bij de Nederlandse Sint Gregorius vereniging. 
Eindelijk, na drie jaar Corona/Covid-perikelen konden op zondag 4 december tijdens een feeste-

lijke Bernardusviering, de jubilaris-
sen in het zonnetje worden gezet. 
Na de mededelingen sprak  
Wim Logtenberg de jubilarissen toe. 
Pastoor André Monninkhof over-
handigde de oorkonde. Diny,  
medekoorlid, speldde de jubilaris-
sen de eremedaille op. Namens de 
locatieraad en de pastoraatsgroep 
ontvingen de jubilarissen een ca-
deautje. Hierna werden ze door de 
koorleden Ria, Anne-Marie en 
Graads toegesproken. En ook zij 
overhandigden een cadeau.    
 

 
Mariet Beltman 
In 1984 kwam Mariet voor haar grote liefde Gerard naar Lierderholthuis. De toen werkzame Pastoor 
Frans Roeloffzen had gehoord dat Mariet al vele jaren in een gospelkoor in Hogezand had gezon-
gen. Tijdens een huisbezoek aan Mariet vroeg Pastoor Frans Roeloffzen of zij nu het Dameskoor 
wilde versterken. Nadat het dameskoor in 2013 werd opgeheven werd ze lid van het gemengde 
koor. Met haar prachtige altstem is zij een vaste waarde in het koor. We hopen dat je nog jarenlang 
je stem laat horen. Mariet was zichtbaar ont-
roerd met haar oorkonde en eremedaille in 
goud. 
 

Stef Luchtenberg  
Maar liefst 42 jaar lang komt Stef wekelijks 
naar Lierderholthuis. Hij is vanaf 1980 dirigent/ 
organist van het herenkoor. In 1990 kwamen 
zeven dames het herenkoor versterken; hier-
door ging het koor verder als gemengd koor. 
Hij kent alle gezangen als zijn broekzak en is 
voor het koor en de pastores een vaste  
stabiele factor tijdens de viering. Wanneer Stef 
hoort dat de leden niet bij de hoge tonen  
komen dan speelt hij met gemak een toontje 
lager. Voor een dialectviering worden de  
liederen voor deze gelegenheid speciaal door 
hem aangepast, zodat de tekst in het dialect 
goed klinkt op de melodie van elk lied.  Nadat 
het dameskoor in 2013 is opgeheven, stelt 
Stef zich iedere zondagmorgen en bij rouw- en 
trouwdiensten beschikbaar. Vele korenleden 
heeft hij zien komen en helaas door ziekte zag 
hij ook vele leden afscheid nemen van het 
koor. Stef mocht het erediploma en de  
Gregorius-kaars in ontvangst nemen.  
 

Bert Lenferink  
Ook Bert werd gefeliciteerd met zijn 40-jarig 
jubileum. Bert nam het schildersbedrijf van zijn 
vader over. Langzaam maar zeker bouwde hij 
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het bedrijf uit. Daarom verhuisde het schildersbedrijf naar Heino. Ondanks zijn drukke werkzaam-
heden maakte Bert altijd tijd vrij voor rouw- en trouwdiensten. Nadat Bert en Agnes naar Raalte zijn 
verhuisd, blijft hij trouw aan de kerk in Lierderholthuis. Op het koor neemt hij iedere week zijn vaste 
plaats in en laat hij nog steeds zijn bastoon horen. Ook de voetbalwedstrijden van Go Ahead Eagles 
worden hier door Bert vol enthousiasme besproken.   
 

Jan ten Have 
Jan heeft vele veranderingen in het herenkoor meegemaakt. Hij begon in 1960 in dit koor te  
zingen. In 1990 bestond het herenkoor nog uit zes personen. Bij de leden kwam toen het idee naar 
voren om een aantal dames te vragen om zo een doorstart te maken als gemengd koor. Er ver- 
anderde wel het een en ander. De dames zorgden voor een ander repertoire. Er werden nog steeds 
traditionele liederen gezongen, maar steeds vaker afgewisseld met eigentijdse zang. De voorkeur 
van Jan is en bleef om Latijns te zingen. Maar hij paste zich aan. Engels zingen was niet zijn sterk-
ste kant. Jan heeft een krachtige basstem. Helaas kon Jan om gezondheidsredenen niet aanwezig 
zijn. De onderscheiding wordt later bij Jan thuis overhandigd. 
 

Na de viering waren alle kerkgangers van harte welkom in Grand café de Wettering. Voor  
iedereen was hier de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. En voor alle aanwezigen stond er 
een kopje koffie met een plakje cake klaar. 
 

Zondag 18 december viering voor jong en oud in Lierderholthuis 
 

Traditiegetrouw is de 4e zondag van de advent een viering voor jong en oud. Onder begeleiding 
van Muziekvereniging Salland bereiden we ons voor op het kerstfeest. Dit jaar zal er speciaal voor 
de jongste kinderen (tot en met 8 jaar) een kindernevendienst in de sacristie worden gehouden. 
De kinderen starten samen met de gemeenschap de viering en mogen daarna naar de sacristie. 
Met onder andere kleuren en tekenen mogen zij hun eigen moment voor kerst vormgeven. Vlak 
voor het einde van de viering komen ze weer terug in de kerk om met iedereen deze bijzondere  
viering af te sluiten. Kom dus allen, zondag 18 december om 9.00 uur naar de kerk voor dit mooie 
moment van samenkomst en verbinding. 
 

Catechese 
 

Gezocht: vrijwilligers voor Alpha team       
 

 
 
Emmanuelparochie, locatie Ommen, organiseert binnenkort Alpha. Dat is een cursus waar je met 
elkaar in gesprek gaat over geloof, ontmoet je onbekende mensen en gaandeweg leer je hen, Jezus 
en jezelf beter kennen.  
Om de cursus op te starten zijn we op zoek naar vrijwilligers om ons kookteam te versterken. 
Om als vrijwilliger te helpen met koken hoef je geen topkok te zijn. 
Wil je je talent inzetten en een ander helpen, of misschien ken je iemand die van koken houdt, gast-
vrij is en één keer per week / maand ons kookteam wil versterken? Eén keer koken is ook welkom! 
Laat het ons weten! 
Hartelijk bedankt, 
Alpha team Ommen,  
tel. 06-84730844 of karolinanowak88@hotmail.com 
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
U kunt zich voor bovenstaande cursussen aanmelden 

bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap 
of 

via InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 

Dit geldt ook voor de overige cursussen, die u kunt vinden 
in de ‘blauwe’ brochure of op onze website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Diaconie 
 

Inlevermand voor Caritas 
 

In de maand oktober heeft er achter in de St. Vitus kerk  
in Dedemsvaart een mand gestaan namens Caritas. 
De mand is rijkelijk gevuld door de parochianen,  
en aangeboden aan de Voedselbank. 
 
 
 
 
 

Bisdombedevaart 2023 
 

Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 29 april t/m 6 mei 2023 voor de vijfde 
keer een Bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds min-
stens 1.000 pelgrims van jong tot oud uit alle parochies van het aartsbisdom. Als 
Emmanuelparochie willen wij hier graag weer bij aansluiten. Van harte nodigen wij 
ieder van u uit om met ons mee te gaan. 

Want of u nu jong bent of ouder Maria is er voor iedereen. Vanuit onze Emmanuelparochie zal 
Marga klein Overmeen met ons meegaan voor de pastorale begeleiding. 
Janny Horstman als reisleider en Lies Akkermans als assistent reisleider.  
 

Lourdes is een plaats waar de ‘de hemel de aarde raakt’ een oase. Een plaats waar ruimte en tijd is 
voor verdriet en tot jezelf komen. Al is het alleen maar door een enkel gebaar, een luisterend oor of 
een kop koffie. Maar waar ook vaak en veel wordt gelachen.   
Met elkaar de vieringen bezoeken, de grot, de kruisweg, de handoplegging. Daarnaast is er ook een 
excursie gepland naar de prachtige Pyreneeën. En altijd gaan de zieken en gehandicapten voor. 
Veel mensen vinden in Lourdes de kracht om de draad van het leven weer op te pakken. Maar ook 
wanneer je gezond en/of jong bent is dit een waardevolle reis. Even de hectiek van het dagelijkse 
leven loslaten. Gewoon door er te zijn of misschien door een rolstoel te duwen. Deze mensen heb-
ben we ook hard nodig. Een zeer dankbare klus!  
 

Als u zich op wilt geven of vragen hebt schroom dan niet en neem contact op via onder-
staande gegevens: 
Janny Horstman: jannyhorstmanwink@gmail.com  06-15458008   reisleider. 
Lies Akkermans:  liesakkermans22@gmail.com     06-31933263   assistent reisleider. 
 

U kunt ook contact opnemen met één van de contactpersonen in uw locatie: 
Gerard Hollak Dalfsen  0529-433331.  g.hollak@outlook.com 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst  0529-401946.   hermien@schoorlemmer.nu 
Ciska Kerks Ommen 0529-450438.   ciska.derks.cd@gmail.com   
Ton van den Berg Heino 0572-393043.  delmontania.ton@planet.nl 
Catarien Smit Heino 0572-390914.  ajgsmit@hetnet.nl 
Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken  0523-613127. gerardfroeling@ziggo.nl 
 

De Reissom: 
€ 995 per persoon. Op basis van een 2 pers. kamer. 
€ 695 per persoon voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Op basis 2 pers. kamer. 
Toeslag 1 pers. kamer € 170. 
We reizen per TGV. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder of neem contact  
met ons op. In de kerken van alle locaties kunt u binnenkort foldermateriaal vinden. 
 

Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de pelgrims die zich hebben aangemeld. 
 

We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2023  
Maria in Lourdes zullen bezoeken. 

 
 

 

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
mailto:gerardfroeling@ziggo.nl
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Dank u/jullie wel 
 

Zaterdag 7 mei heb ik de diaken wijding ontvangen. Een dag later was in het Eucharistisch centrum  
in Ommen mijn eerste viering waar ik geassisteerd heb.  
Dankbaar kijk ik terug op de plechtigheden. Vele geïnteresseerden, waaronder ook kinderen, be-
zochten de wijding in Utrecht. De post bracht kaarten met felicitaties en in Utrecht heb ik cadeaus 
ontvangen. De crowdfunding actie van de parochie om mij liturgische kleding te schenken was een 
succes. Ik heb een albe, dalmatieken en stola’s in de meest voorkomende liturgische kleuren in ge-
bruik mogen nemen. Ik wil u danken voor uw gebed, de felicitaties, cadeaus en uw bijdrage 
aan de crowdfunding actie.  
 

Inmiddels is het zes maanden later. Natuurlijk hebben rector Kuipers en de docenten van de oplei-
ding mij zoveel mogelijk bagage mee gegeven om als diaken in de parochie te kunnen functioneren. 
Ik heb ervaren dat het net zo is als wanneer je het rijbewijs haalt, de instructeur en examinator vin-
den dat je voldoende kennis hebt om zelfstandig de weg op te gaan. Ik kan zelfstandig de weg op, 
de Heilige Geest begeleidt en sterkt mij en voor vragen kan ik terecht bij mijn collega’s uit het pasto-
rale team. Ik leer iedere dag bij door ontmoetingen met mensen.  
 

Het is voor mij zoeken om de balans te vinden tussen privé, mijn betaalde werk en de onbezoldigde 
werkzaamheden als diaken in de parochie. In de zoektocht hoe ik liturgisch zichtbaar kan zijn is 
naar voren gekomen dat bezoekwerk en het assisteren in vieringen of het zelfstandig voorgaan op 
dit moment het beste passend zijn voor mij, het pastoraal team en de Emmanuelparochie.  
 

Hoogtepunten in mijn dienstwerk waren dat ik Amber op de Belte en Mats in Vilsteren heb gedoopt. 
Ik had mooie inspirerende voorbereidende gesprekken met de ouders van de dopelingen die heel 
bewust kozen voor de doop van hun kind.  
 

Ik wil u een goede en inspirerende advent toewensen op weg naar Kerstmis.  
 

Hartelijke groet, 
Diaken Richard Meijer 

 

 

Kerstgroet vanuit India 
 

Beste parochianen van Emmanuel Parochie.  
Mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal. Ten eerste wil  ik U in deze advent 
tijd  Zalig Kerstfeest toewensen. Het kind in de stal bracht een nieuw licht en 
uitzicht voor vele mensen die in  het donker zijn gebleven. Dit feest geeft ons 
daarom een inspiratie om licht te zijn voor anderen en ons leven gericht te 
maken op anderen. 
 

In oktober was ik van plan om  naar Nederland en Engeland te komen. Naar 
Engeland om daar familie van mij te ontmoeten. Daarna wilde ik doorreizen 
naar Nederland om een groot aantal mensen uit de parochie te ontmoeten. 
Ook zou ik graag deel hebben genomen aan Eucharistievieringen en per-

soonlijke ontmoetingen met parochianen. Voor beide landen had ik een visum nodig. Voor Engeland 
kreeg ik het visum na enkele weken. Daarna het visum aangevraagd voor Nederland. Dat duurde 
maar en duurde maar. Mijn verzoek voor het visum voor Nederland ligt nog steeds op de Neder-
lands ambassade in New Delhi, evenals mijn paspoort. Daardoor kon ik niet naar Engeland en ook 
niet naar Nederland.  
Helaas, ik hoop u volgend jaar te ontmoeten.  
 

Ik  hoorde dat de Kerstactie voor het Pastor Thomas Fonds weer in volle gang is. Ik wil u allen van 
harte dank zeggen dat u het Thomas Fonds op deze manier wilt steunen. 
Ook dank ik iedereen die het Thomas Fonds steunt  met de jaarlijkse of maandelijkse bijdrage die 
wij via de bank mogen ontvangen. 
 

Mijn hartelijk dank ook namens de kinderen en hun ouders die de begunstigden zijn van jullie geld. 
Ik wens u allen nogmaals Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.  
Moge het licht en leven in de kribbe ons leven altijd verlichten en vernieuwen. 
Pastor Thomas (India) 
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Nieuws van het pastoresteam 
 

“Blijft dit doen om Mij te gedenken” 
 

Onder deze titel publiceerde onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, recent een beleidsnota over de  
Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen. In deze beleidsnota spreekt hij over de  
viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron, maar ook over het ‘afschalen’ van de Woord- en 
Communievieringen. In persoonlijke contacten, maar ook tijdens vergaderingen en bijeenkomsten in 
onze Emmanuelparochie, hebben we gehoord over en ook geluisterd naar de onrust, boosheid,  
onbegrip en verwarring die bij veel vrijwillige voorgangers en parochianen is ontstaan over dit 
nieuwe beleidsstuk van onze Kardinaal.  
 

Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie bestuderen wij dit beleidsstuk goed. Begin volgend 
jaar zullen wij ons als pastoraal team gaan buigen over de gevolgen van dit beleidsstuk voor de litur-
gie in onze parochie. Uiteraard zullen we uw reacties in onze afwegingen betrekken. Als pastoraal 
team zijn we ons terdege bewust van de verstrekkende consequenties, die dit stuk voor de geloofs-
gemeenschappen in onze parochie kan hebben. Ook is het ons duidelijk, dat U het liefst bijeenkomt 
in Uw eigen kerk, om met elkaar samen te zijn rond de viering van Woord en Sacrament. Tegelijk 
willen we – samen met allen, die in onze parochie en haar geloofsgemeenschappen bij de liturgie 
betrokken zijn – ook onderzoeken, welke andere liturgische vormen er zijn om als lokale geloofsge-
meenschap biddend en vierend samen te komen. 
 

In zijn beleidsnota spreekt onze Aartsbisschop over een termijn van vijf jaar, waarin het aantal 
Woord- en Communievieringen geleidelijk aan verminderd zou moeten worden. Dit betekent, dat er 
op dit moment nog niets verandert. De liturgische praktijk, zoals die in onze parochie gangbaar is, 
kan -vooralsnog- gewoon doorgang vinden! 
 

Als pastoraal team willen we U in ieder geval laten weten, dat wij de vaak jarenlange inzet van onze 
vrijwilligers zeer waarderen en blij zijn met wat zij doen. Zoals al vaker gezegd, zouden wij niet zon-
der onze vrijwilligers de parochie kunnen zijn, die we willen zijn, met nog steeds in (bijna) iedere 
kerk elk weekend een viering, die door U als parochianen zeer gewaardeerd worden. Onze harte-
lijke dank hiervoor aan allen, die zich hiervoor inzetten! 
Het pastoraal team 

 
Pastoraal artikel 
 

Bijzondere tijd 
 

Nu de maanden september en oktober voorbij zijn, mag ik terugkijken op een heel bijzondere tijd. 
Hierbij denk ik op de eerste plaats aan de viering van mijn 25-jarig priesterfeest. Natuurlijk was dit 
voor mij een persoonlijk hoogtepunt. Maar wat mij nog veel blijer maakt, is dat dit – door de betrok-
kenheid van velen van U – ook een feest geworden is voor héél onze Emmanuelparochie. Hiervoor 
ben ik U oprecht dankbaar. Ook de presentatie van onze nieuwe collega pastor Ria Doornbusch 
mocht er zijn. De kerk in De Belte, waar deze presentatie plaatsvond, was goed gevuld. En ook het 
samenzijn nadien in parochiehuis “De Zandbelt” was goed georganiseerd en vond plaats in een  
geanimeerde sfeer. Een goede start voor onze nieuwe collega! Verder ligt ook de bedevaart van 
onze Emmanuelparochie naar Lourdes nog vers in mijn geheugen. Met 44 pelgrims uit verschillende  
locaties van onze parochies gingen we op pad. In de groep was er een goede geest en de vieringen 
waren indrukwekkend, niet in de laatste plaats door de muzikale inbreng van het Ommense koor 
“Intermezzo”. Ook de ontmoetingsdagen voor onze senioren bij zaal Reimink in Lemelerveld mag 
niet onvermeld blijven. Geweldig dat we na drie jaar elkaar weer in zo groten getale konden ont-
moeten. We hebben met elkaar gevierd, maar we hebben er ook een ‘vretborrel’ (glaasje advocaat 
met slagroom) met elkaar op genomen! 
 

Na deze feestelijkheden ben ik – en zijn wij – nu terug met beide benen op aarde. Nog druk bezig 
om iedereen te bedanken, wachten alweer de uitdagingen van een volgende bijzondere tijd. Zo zijn 
er de financiën van onze Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen. We hebben nog 
een aardige spaarpot. Maar toch: in onze kerken merken ook wij de effecten van de gestegen  
kosten en energieprijzen. Iedere locatie gaat hier op haar eigen manier mee om.  
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Maar op veel plekken in onze parochie vieren we inmiddels, om geld te sparen, in het parochiecen-
trum of in een andere ruimte. Alleen bijzondere vieringen, zoals Allerzielen, uitvaarten en Kerst,  
gebeuren nog in de ‘gewone’ kerkruimten. Hoe zal dit bevallen? Het is wel even wennen, soms ook 
wat passen en meten, maar toch zijn mijn eerste ervaringen op dit punt niet slecht. Voordeel van 
deze manier van vieren is, dat we lekker dicht op elkaar zitten en zo echt een vierende gemeen-
schap kunnen zijn!  
 

Een andere ‘hete aardappel’ is het nieuwe beleidsplan van onze Bisschop: “Blijft dit doen om Mij te 
gedenken”. Onze Kardinaal wenst, dat de eucharistie weer het kloppend hart van onze geloofs- 
gemeenschap wordt. Ook daarom vraagt hij, om in de komende vijf jaar de woord- en communie-
vieringen geleidelijk aan ‘af te bouwen’. Het uitgangspunt van deze nota van onze Bisschop deel ik. 
Ook voor mij als priester is de eucharistie hoogtepunt en bron. Tegelijk heb ik ook zorg om onze  
lokale geloofsgemeenschappen: hoe kunnen zij – met name op zondag – blijven samenkomen rond 
Woord en Sacrament? Mijn gedachten gaan ook uit naar hen, die zich jarenlang met hart en ziel 
hebben ingezet voor de woord- en communievieringen in onze parochie: collega’s in het pastoraal 
team, maar evenzeer alle liturgische werkgroepen en parochiële voorgangers; hoe kunnen hun  
gaven en talenten, en ook hun inspiratie en toewijding, van betekenis blijven voor U als parochia-
nen? Gelukkig hebben we nog vijf jaar om hierover met elkaar na te denken. Dit is de tijd, die de 
Bisschop ons gunt om deze weg met elkaar af te leggen. Ook dit zal een bijzondere tijd worden. 
 

Wanneer U dit artikel leest, staan we aan het begin van de Advent. Ook een bijzondere tijd! Want 
we gaan van donker naar licht, naar de vreugde om het nieuwe leven. Dat dit nieuwe leven ook in 
ons geboren mag worden. 
Pastoor André Monninkhof 
 

 
 

Een elektrische fiets voor pastoor Monninkhof 
 

 
 
De crowdfunding actie ter gelegenheid van 
het 25-jarig priesterjubileum van  
pastoor Monninkhof was een groot succes.  
 
We hebben pastoor Monninkhof kunnen  
verrassen met een elektrische fiets. 
Er bleef zelfs nog geld over voor een  
goede fietshelm en een fietsverzekering. 
 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en  
wij hopen dat pastoor Monninkhof vele  
elektrische kilometers mag afleggen in onze 
parochie. 
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En tot slot 
 

BERICHT AAN ALLE SPEURNEUS-KINDEREN EN HUN OUDERS 
 

Het is bijna kerst.  
Samen naar de kerk en gezellig samen thuis rond de kerstboom.  
Wij hopen dat er naast de kerstboom ook nog een kerststal staat.  
Een kerststal is zo leuk, want als je daarnaar kijkt,  
zie je wat er gebeurde toen het Kindje Jezus geboren werd.  
Wie er allemaal bij waren.  
In de kerk staat elk jaar wel een Kerststal.  
Heel mooi en heel groot.  
Onze parochie heeft elf kerken.  
Wat zou het leuk zijn om al die kerststallen te bekijken.  
De blijde boodschap is, dat dit kan!! 
 

 

DAAROM …. EEN DIGITALE KERSTSTALWANDELING 
DOOR EMMANUELLAND 

 
Gewoon, thuis, onder de kerstboom samen kijken naar al die elf kerststallen.  
Maar dat is niet het enige, er zit zelfs een leuke opdracht bij:   

In elke kerststal staat één ding dat er niet bij hoort.  
Aan jullie de opdracht: kun je opsporen wat dat is?   
 

Je kunt dit zien in een filmpje (vanaf week 51) op de Emmanuelwebsite 
en op de foto`s in de Kersteditie van de Nieuwsbrief.  
Natuurlijk mogen jullie hulp vragen aan papa en mama of zelfs aan opa en oma.  
Die weten heel goed wat er in een kerststal thuishoort en wat er niet in thuishoort! 
 

Ga deze speurtocht samen aan tijdens de kerstdagen,  
vul je antwoorden in op het antwoordformulier en stuur dit in.  
 

Pastoor Monninkhof zal uit de goede inzendingen de prijswinnaar trekken.  
 

Voor verdere informatie: zie website onder “kerstprijsvraag” of in de Kersteditie van de Nieuwsbrief.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


