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100e editie van de nieuwsbrief 

Voor u ligt de 100e editie van onze parochiële nieuwsbrief.  

Op 9 februari 2014 verscheen de 1e nieuwsbrief, op initiatief van pastor Noordink 
en de profieldragers gemeenschapsopbouw ‘om de communicatie tussen en de 
kennis van andere geloofsgemeenschappen te bevorderen’.  
De 1e nieuwsbrief was nog zeer eenvoudig:  Eén A4’tje, dubbelzijdig, met een aantal 
korte berichten uit onze parochie. In de maanden die daarop volgden werd de lay-out 
steeds mooier en werden er ook foto’s in de nieuwsbrief geplaatst.  
Op deze plaats een woord van dank aan allen, die elke maand weer kopij voor de 
nieuwsbrief aanleveren, zodat deze nieuwsbrief een van de verbindende factoren 
in onze Emmanuelparochie is. 

 
Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Willibrordpenning voor Tonnie Groot Beumer 
 

Op 17 december 2022 ging 
Tonnie Groot Beumer voor 
het laatst voor in een 
Woord- en Communie- 
viering. Ze heeft dit ruim 20 
jaar gedaan. Haar echtheid,  
rust en gedrevenheid zijn 
daarbij zeer gewaardeerd.  
Al meer dan 30 jaar geleden 
was ze een aantal jaren lid 
van de werkgroep Gezins-
vieringen. Ook is ze - na een 
cursus hiervoor te hebben 
gevolgd - voorgegaan in uit-
vaarten.  
Vanwege deze verdiensten is 
haar op 17 december de  
Willibrordpenning van het 
bisdom Utrecht opgespeld. 
Daarbij hoorde ook een  
plaquette en een oorkonde.  
 

Na afloop van de viering was 
er koffie in de kerk en  
konden parochianen Tonnie 
feliciteren en bedanken. 
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Oecumenische viering 
 

Op zondag 22 januari jl.was er een oecumenische viering in de Nicolaaskerk te Heino. 
Het thema van de viering was “Schepping”. Bij schepping kun je natuurlijk denken aan het  

scheppingsverhaal. Maar schepping is ook meer, is ook het 
creëren van iets nieuws. Dat creëren van iets nieuws heb-
ben ook een veertiental kunstenaars gedaan. De kunstwer-
ken werden in de kerk tijdens de dienst tentoongesteld en ook 
na afloop waren ze nog te bewonderen.  
Om de oecumene goed uit te laten komen waren er twee 
voorgangers:  
pastor Marga klein Overmeen 
en  
dominee Hans van Solkema. 
Samen met de oecumenische 
werkgroep en de kunstenaars 
hadden ze er een mooie, in-
spiratievolle viering van ge-
maakt. De pastor en de domi-
nee hadden een goede samen-
spraak waarin ze dieper ingin-
gen op het thema “Schepping” 

aan de hand van het Scheppingsverhaal uit Genesis. 
Ook de verschillende kunstwerken waren zeer de moeite waard. In 
de viering was nog een speciaal moment waarop ze allemaal voorbij-
kwamen in een PowerPoint met het lied “Inspiratie” van Mathilde San-
ting. Na afloop was er nog gelegenheid tot ontmoeting met een kop 
koffie of thee. Fijn om te zien dat er zoveel mensen van de ver-
schillende kerken aanwezig waren! Het was een mooi begin van 
een nieuwe reeks oecumenische vieringen, nieuwe stijl, zo na de co-
ronaperiode. Graag tot ziens bij een volgende.  

 
Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte 
 

Nieuwjaarsreceptie met een gouden randje 
 

Op zaterdagavond 14 januari jl. hebben we tijdens de 
viering in onze geloofsgemeenschap, Onze Lieve Vrouw 
van Fatima op de Belte, twee van de vier koorjubilarisen 
in het zonnetje gezet. 
 

Het waren Huub de Bruin 50 jaar koorlid en  
Gre Pieper-Kleinheerenbrink 70 jaar koorlid. 
Er werden lovende woorden uitgesproken voor hun 
trouwe en betrokken inzet al die jaren in het koor.  
Beiden kregen het Cecilia speldje opgespeld en een 
oorkonde met een bos bloemen overhandigd. 
 

Helaas waren Theo Schlepers 50 jaar koorlid en  
Lenie Wibier-Biemans 70 jaar koorlid, door gezond-
heidsredenen niet bij de huldiging aanwezig. 
Zij hebben inmiddels ook de oorkonde met het Cecilia- 
speldje en een bos bloemen ontvangen. 
 

Ook werd Henk Bols als dirigent/organist in het zon-
netje gezet voor zijn jarenlang trouwe inzet. Henk gaf 
aan met een gerust hart het stokje over te geven aan 
Theo Schlepers. 
 

De Nieuwjaarsreceptie werd gezellig afgesloten in de 
Zandbelt onder het genot van een hapje en een drankje 
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Sint Stephanus te Hardenberg 
 

Nieuwjaarsreceptie en afscheid van twee vrijwilligers 
 

Op zondag 8 januari jl. hielden wij in Hardenberg onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een stil-
staan bij het jaar dat afgesloten is en een korte blik naar de toekomst. 
Een toekomst waarin we het zonder twee gewaardeerde vrijwilligers zullen moeten doen.  

 
 
 
Dhr. Piet van Galen stopt met al zijn vrij- 
willigerswerk en dat was heel wat en behelsde 
ook vele jaren. Piet heeft zich o.a. verdienste-
lijk gemaakt als lector, lekenvoorganger en 
lid van onze feestcommissie, maar daar-
naast is hij ook actief geweest op de achter-
grond bij allerlei andere activiteiten.  
 
 
 
Dan was er nog de andere Piet waarvan we  
afscheid namen.  
 
 
 
 
 

 
 
Dhr. Piet van der Burg is twaalf jaar  
profieldrager Gemeenschapsopbouw ge-
weest en zet daar nu een punt achter. Heel 
jammer, we zullen hem missen, zeker nu er 
nog geen opvolger gevonden is. Maar niet 
alleen daarom. Piet heeft zich op dit terrein 
al die jaren hard ingezet voor onze geloofs-
gemeenschap. Daarnaast was zijn mee-
denken met het bestuur van grote 
waarde voor ons. Piet had de gave ons bij 
de les te houden wanneer zaken dreigden 
onder te sneeuwen door allerlei andere be-
slommeringen. Gelukkig heeft hij niet alle 
taken opgegeven en blijft hij actief als vrij-
williger in onze geloofsgemeenschap. 
 
 
 
We bedanken beide heren voor hun inzet en trouw aan onze kerk in Hardenberg. 
Als dank voor deze inzet kregen beiden een bon en een bos bloemen aangeboden. 
 

Na de viering, die uitstekend verzorgd werd door de werkgroep uit Dedemsvaart, werd er nog  
gezellig nagekletst bij een hapje en een drankje. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Voorstellen Vormelingen 
 

Tijdens de viering van zondag 15 januari jl.hebben Bart Kalter, Julian Logtenberg, Chelci Nijhof 
en Chris Fokkert zich voor-
gesteld in de communie- 
viering met pastor Joop Butti. 
De kinderen waren samen 
misdienaar en hebben de 
voorbeden voorgelezen.  
Doordat er steeds minder  
kinderen het Vormsel willen 
ontvangen is het noodzakelijk 
de activiteiten met andere  
geloofsgemeenschappen te 
delen. Samen met de vor-
melingen uit Heino, Hoon-
horst en Dalfsen werd er op 
woensdag 18 januari met het 
vormselproject begonnen met 
het spel Sirkelslag.  
Op de Sint-Nicolaas school 
worden nog steeds de 
voorbereidingslessen be-
handeld. De vormelingen 
werken tien weken aan het vormselproject met als thema ‘Vuurkracht’. Elk thema wordt door een 
van de ouders (van een vormeling) met de vier kinderen behandeld. Hierna gaat het mee naar huis 
en kunnen de kinderen met hun ouders samen aan het project werken 
Op zaterdag 25 maart ontvangen de kinderen uit Heino, Lierderholthuis, Hoonhorst en Dalfsen het 
vormsel om 18.00 uur in de RK-kerk te Heino. 
 

Eindelijk weer een uitvoering van de toneelvereniging 
 

Eindelijk na twee jaar mogen we weer spelen. De spelers van toneelvereniging Lierderholthuis zijn 
er klaar voor en hebben er weer zin in. Ze zijn al druk aan het repeteren om u een avond vol ver-
maak aan te bieden. Zij spelen een stuk met als titel ‘Bed en broodje voor U’. 

 
De locatie en tijd van de uitvoeringen: 
 
Data: vrijdag 4 en zaterdag 5 maart.  
 
Plaats: het Dorpshuis. 
 
Tijd: zaal open om 19.30 uur,  
         uitvoering begint om 20.00 uur. 
 
We zien U graag op een van de avonden. 
Toneelvereniging 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 
Carnavalsviering in Lemelerveld – 28 januari 2023 
 

  
 

Alvorens de scepter over te dragen aan de nieuwe prins, mocht Prins Pé van ’t Café, samen  
met zijn gevolg, nog eenmaal zijn opwachting maken in de traditiegetrouwe carnavalsviering in de 
Heilig Hartkerk, voorafgaand aan de gala-avond. Het was een buitengewoon kleurrijke viering, 
waarin pastoor Monninkhof, alias Tjerk van de Kerk, voorging. Het koor Voices opende de viering 
met een knetterende carnavalskraker, wat het huidige thema van de carnavalsvereniging goed  
evenaarde; ‘De Sprokkelaars geven u energie’.  
Een vrolijke viering met polonaise, humor en creativiteit; zo werd er een regenboog gecreëerd 
door diverse dorpsgenoten en hield ex-Prins Kachel zowel Pastoor als Raad, goed bij de les.  
Het slotwoord was uiteraard voor aftredend Prins Pé. Een terugblik op zijn regerende periode en 
een vooruitblik op de prinsenwissel later die avond in Residentie Reimink.  
De dames van Voices bezongen in het vredeslied de suggestie van een Prinses als heersend  
regentes voor ons sprokkeldorp…... Inmiddels is gebleken dat die suggestie een ‘droom in kleur’  
zal blijven. 

 

 
Catechese 
 

Vormselproject 
 

Dit jaar hebben we voor het eerst het Vormselproject voor de verschillende geloofsgemeen-
schappen samengevoegd. Door teruglopende aantallen is het noodzakelijk om dit te doen. Zo 
hebben we nog een mooie groep kinderen, waarmee we de voorbereiding op het sacrament van het 
Vormsel kunnen doen. We hebben nu dus kinderen uit Hoonhorst, Lierderholthuis, Dalfsen en 
Heino samen in een groep zitten.  
 

De Vormselviering zal gehouden worden in Heino. Maar voor het zover is, zijn we ons samen aan 
het voorbereiden hierop doormiddel van het project “Vuurkracht”. In het totaal zijn 22 kinderen 
zich aan het voorbereiden. 
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Op woensdag 18 januari kwam de groep kinderen samen in het parochiecentrum in Heino om het 
spel Sirkelslag te spelen. Sirkelslag is een jaarlijks spel dat door heel Nederland gespeeld wordt 
door verschillende jeugdgroepen. Het spel heeft altijd een thema aan de hand van een Bijbel- 
verhaal. Dit jaar was het thema: “Aan tafel”. Wie nodig je eigenlijk allemaal uit aan tafel? Ook 
mensen die je misschien niet goed kent en/of uit een ander land komen? Door Sirkelslag te  
spelen, ontdekken de kinderen verder te kijken dan hun eigen vrienden en open te staan voor 
wie er op hun pad komt.  
 

Ook pastor Marga klein Overmeen was aanwezig voor support van de groepen. Voor de start van 
het spel werden ze ingedeeld in drie groepen. We hebben de groep door elkaar gehusseld, want zo 
konden ze elkaar ook al een beetje leren kennen. Het spel vroeg om samenwerking, goed denk-
werk en behendigheid. Zo werd er bijvoorbeeld aan limbodansen gedaan, werden er puzzels op-
gelost, een moodboard gemaakt en ook nog een kettingreactie van zoveel mogelijk verschillende 
voorwerpen. Bij elk spel zagen we de kinderen vol enthousiasme bezig, goed samenwerkend en 
ook wel een beetje fanatiek, want natuurlijk wil je met je groep de beste zijn!  
 

Aan het eind van de middag konden de punten opgeteld worden en kwam er een winnaar uit de 
bus. Groep 1 had de meeste punten vergaard en alle kinderen van die groep ontvingen een aardig-
heidje in de vorm van een duifje. 
 

 

Ondertussen is de eerste bijeenkomst in Heino al geweest. We hebben een fijne start gemaakt 
met het project. Die eerste bijeenkomst hebben we elkaar nog wat beter leren kennen en zijn de 
kinderen ook al bezig geweest met hoe ze zich in de komende tijd gaan voorstellen aan u. Over een 
poosje zal dit gebeuren in de bekende kerkbladen. Wij hopen dat de rest van het project net zo zal 
verlopen als we zijn begonnen, dan worden het zeker mooie bijeenkomsten.  
 

Binnenkort zullen we nog weer een verslag doen van een activiteit die we met ze gaan ondernemen, 
zo blijft u ook op de hoogte. Tot snel! 
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 

 
 
 
 

 
 

U wordt vriendelijk verzocht om u voor bovenstaande cursussen aan te 
melden 

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 

 
Kerstactie 2022 Pastor Thomas Fonds een geweldig succes! 
 

De kerstbomen-, erwtensoep-, worsten-, balkenbrij- en bakleverworstverkoop  is weer een geweldig 
succes geworden. Dit geeft pastor Thomas weer de mogelijkheid om een aantal kansarme kinderen 
naar school te laten gaan. De opbrengt 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 gezongene, er waren een groot aantal bezoekers aanwezig. Tijdens dat 
concert  werd er een collecte gehouden voor het Thomas Fonds . De opbrengt hiervan bedroeg  
€ 265,55, dat ik als penningmeester na afloop in ontvangt 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 
 
 

Nieuws van het pastoresteam  
 

Winnaars Kerstprijsvraag 
 

Met de Kerst was er een prijsvraag uitgezet: welke speur-
neus spoort de attributen op die niet thuishoren in een 
kerststal? Daarvoor waren er foto`s en filmpjes op de web-
site geplaatst.  
Dank aan hen die daaraan zo enthousiast hun medewer-
king 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 antwoordformu-
lier ingezonden hebben.  
 

In de viering van zondag 22 januari jl. heeft pastoor Mon-
ninkhof 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  
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Nieuws van het pastoresteam en parochiebestuur 
 

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 deel-
tijdontslag 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 
 

Pastoraal artikel 
 

Kardinale deugden 
 

Met een parochiaan raakte ik in gesprek. Hij sprak mij aan op mijn enthousiasme en spontaniteit. 
Dat bewonderde hij.  
Hij vertelde mij dat hij was opgevoed met de regel ‘wees verstandig.’ 
Nu, op latere leeftijd, besefte hij hoezeer deze regel altijd van invloed was geweest in zijn leven. Op 
de keuzes die hij maakte, op de beslissingen die hij nam. Altijd voerde het ‘verstandig zijn’ de bo-
ventoon.  
Hij vroeg zich af of hij ooit wel eens had toegegeven aan spontane ideeën of invallen, die er toch 
ook wel waren geweest. Op mijn vraag wat hij hierop zelf zou antwoorden, zei hij --met humor: ‘daar 
heb ik geen actieve herinneringen aan.’  
Wellicht, zo ging hij verder, was hij een levendiger persoonlijkheid geweest als hij zich -zo af en toe- 
had toegestaan wat minder verstandig te zijn en wat vaker uit de band te springen. 
Het kwam mij zo voor, dat hij wel erg hard oordeelde over zichzelf en ik vroeg me af of dat wel zo 

verstandig was       waarop hij heel spitsvondig antwoordde: ‘die vraag kwam zeker heel spontaan bij 

u op?’ Maar dat terzijde .. 
Blijkbaar werd er wel een concreet antwoord van mij verwacht.  
Ik vroeg hem of hij wel eens had gehoord van de vier kardinale deugden.  
Deze worden beschouwd als de belangrijkste deugden waar het in het leven om draait. 
De benaming komt van het Latijnse begrip Cardo, wat zoveel betekent als ‘pin.’ Zo`n pin (duim) in 
het kozijn waar de deur op rust. 
De eerste kardinale deugd is de verstandigheid. Dan volgt de rechtvaardigheid, als derde wordt ge-
noemd de matigheid en de vierde is de standvastigheid. 
Vrij vertaald: denk na voordat je een besluit neemt. Wees eerlijk en rechtschapen. Schiet niet in ui-
tersten, maar toon zelfbeheersing. Houd vast aan waar je ten diepste van overtuigd bent, blijf 
daarop focussen.  
 

Deze vier kardinale deugden mogen de pin zijn waarop onze deur van het leven rust. De pin houdt 
de deur op zijn plek, maar die deur kan wel open en dicht. Of op een kier staan. Hoe ver wij de deur 
telkens openzetten bepalen we zelf naar gelang de beslissingen die we nemen.  
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De vier kardinale deugden willen ons behoeden voor roekeloosheid, voor oneerlijkheid, onmatigheid 
en onstandvastigheid.  
 

Ik vertelde deze parochiaan dat hij zeker niet de eerste was die nadacht over zijn handelen en over 
de keuzes die hij maakte, maar dat daar zelfs in de oudheid al over na werd gedacht.  
En dat het antwoord op zijn vragen mocht zijn, dat hij een hoge morele levensstandaard had. En ik 
bekende dat ik dat bewonderde.  
 

Van harte hoop ik, dat deze vier kardinale deugden ons allen mogen helpen om goede keuzes te 
maken, op welk gebied dan ook. 
Pastor Marga klein Overmeen  

 

En tot slot  
 

Video over priesters in het Aartsbisdom Utrecht 
 
In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de  
Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de  
première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van 
het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd 
parochiepriester te zijn. 

De drie priesters (Jurgen Jansen, Gauthier de Bek-
ker en Mauricio Meneses) worden in de film gevolgd 
tijdens hun werk en daarbuiten en gaan in op vragen 
als: Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is het 
om te studeren aan de priesteropleiding? Hoe be-
langrijk is het gebed in hun leven? Welke steun heb-
ben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze zich? 
Welke uitdagingen zien ze? En wat zeggen ze tegen 
iemand die een priesterroeping heeft? 
 

Het idee voor de video ontstond in de Diocesane Roepingenraad, die ook de ontmoetingsdag orga-
niseerde. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut is voorzitter van de Roepingenraad. Hij licht toe: 
“Het doel van de film is om te laten zien wat het betekent om in deze tijd parochiepriester te 

zijn in het aartsbisdom. Tegenwoordig weet lang niet 
iedereen wat een priester allemaal doet als hij niet de 
Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden tijdens 
parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over roepingen. 
We willen met deze video vooral de vreugde van het 
priesterschap in beeld brengen, juist in een tijd waarin 
het priesterschap geen voor de hand liggende levens-
keuze meer is. De Kerk in Nederland krimpt, maar 
deze drie priesters laten in woord en beeld zien dat ze 
de toekomst positief zien.” 

Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: “De agenda staat relatief vol en geen dag is het-
zelfde. Het is soms intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds naar huis rijd: het is mijn geluk.”  
Gauthier de Bekker vertelt dat hij de meeste 
vreugde haalt uit het gegeven “dat we als priester zo 
nabij mogen zijn op kwetsbare momenten in het le-
ven, dat we het leven en het geloof met mensen mo-
gen delen.”  
Mauricio Meneses voegt daaraan toe: “Laten we het 
priesterschap aan de jongeren presenteren als iets 
dat hen dichtbij de mensen brengt. Het is fantastisch 
hoe wij iets voor de samenleving kunnen betekenen.” 
 

De titel van de film ‘Hier ben ik’ verwijst naar de be-
schikbaarheid van de priesters en naar het  
moment in de wijdingsplechtigheid waarin de wijdeling gevraagd wordt naar voren te komen en ant-
woordt: “Ja, hier ben ik.” 


