Kerkblad St. Stephanus, zomer 2020

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie ........................................................................................ 2
Contactadressen .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Wat goed is om te weten ...................................................................... 4
Agenda ....................................................................................................... 5
Parochieberichten .................................................................................. 7
Vieringen Emmanuelparochie ............................................................. 7
Protocol gelovigen ............................................................................... 12
Bericht uit de locatieraad ................................................................... 14
Mededelingen m.b.t. de vieringen in onze kerk in coronatijd .. 16
Pastoralia ................................................................................................ 18
Pastoralia ................................................................................................ 20
Pastoralia ................................................................................................ 24
Afscheid pastor Johan Rutgers (1).................................................. 26
Ascheid pastor Johan Rutgers (2) ................................................... 29
Emmanuelparochie komt op TV ....................................................... 32

-1-

Kerkblad St. Stephanus, zomer 2020

Jaargang 49
nr. 02

VAN DE REDACTIE
Beste mensen,
Hierbij ontvangt u eindelijk weer een parochieblad.
Door de corona, konden er helaas geen vieringen plaatsvinden.
Gelukkig is dit, zij het enigszins aangepast, wel weer mogelijk
vanaf zondag 5 juli a.s.
Er zijn wel regels/protocollen aan verbonden, die u elders in dit
boekje kunt lezen. Houd u zich hier wel aan, want zo kunnen
we doorgaan met de vieringen.
Doordat er rond Pasen en Pinksteren geen parochieblad is
uitgegeven, heeft u de pastoralia omtrent deze tijd moeten
missen. We hebben ze daarom alsnog geplaatst.
Helaas gaan we afscheid nemen van pastor Johan Rutgers.
Over de afscheidsviering leest u eveneens in het boekje.
We wensen u alle goeds, veel gezondheid en weer veel
leesplezier toe.
Houdt u er rekening mee, dat de kopij voor het volgende
kerkblad ingeleverd kan worden uiterlijk:
maandag 14 september 2020
bij het redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail : redactiestephanus@gmail.com
Bij voorbaat dank!
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CONTACTADRESSEN
Pastoraal team:
- A. Monninkhof, pastoor
monninkhof@hetnet.nl

tel. 06 - 22 78 61 51

- J.A. Rutgers, priester
pastor.rutgers@gmail.com

tel. 06 - 53 21 01 74

- G.J. Noordink, pastoraal werker
g.noordink@hetnet.nl

tel. 0572 - 39 12 62

- J.G. Butti, pastoraal werker
pastorbutti@ziggo.nl

tel. 06 - 22 23 98 28

- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,
pastoraal werker
m.kleinovermeen@ziggo.nl
- J.W. de Vries, parochivicaris
Prhansdevries2020@gmail.com

tel. 06 - 18 27 64 84
tel. 06 – 45 29 02 66

Locatieraad:
Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):
Mw. J. Terhorst
tel. 0523 - 26 73 86
Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Secretaris / contactpersoon
Dhr. A.G.M. v/d Wurff
tel. 0523 - 26 31 32
Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Financieel beheerder
Mw. J. Broersen
tel. 0523 - 26 08 04
Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Kerkgebouw:
de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg

tel: 0523 - 26 03 45

Website: https://www.emmanuelparochie.nl – en dan kiezen
Hardenberg
Of direct naar https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg
Bankrelaties:
NL 48 RABO 0324 9618 98
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)
RSIN-nummer 003828955 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)

ANBI-nummer 002609411
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WAT GOED IS OM TE WETEN
Overlijden
Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:
J.G. Butti, pastoraal werker
tel. 06 – 22 23 98 28
J.A. Rutgers, priester
tel. 06 – 53 21 01 74

Bereikbaarheid pastores
Voor dringende pastorale hulp tussen zondagmiddag 12.00 uur
en maandagavond 24.00 uur kunt u dit telefoonnummer bellen:
06 - 50 41 22 38
U krijgt dan één van de pastores uit de regio te spreken.

Aanmelding voor dopen:
Mw. V. Reimer

tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie bezoekgroep:
Mw. J.T.M. Ruizenaar

tel. 0523 – 26 48 46

Coördinatie misdienaars en misdienettes:
Mw. V. Reimer
tel. 0523 – 26 65 40

Coördinatie wijkcontactpersonen:
Dhr. P. v/d Burg
tel. 0523 – 26 60 56

Caritas:
Mw. L. Houtman
tel. 0523 – 26 39 18 / 06 – 53 18 16 79
Dhr. M. Niemarkt tel. 0523 – 64 93 50
Mw. M. Malinowski tel. 06 – 51 45 03 32
caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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AGENDA

Zo.

05-07 / 11.00 uur

14e zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastor A. Wenker

Zo.

12-07 / 11.00 uur

15e zondag door het jaar
Gebedsviering
voorganger: pastor J. Butti

Zo.

19-07 / 11.00 uur

16e zondg door het jaar
Gebedsviering
werkgroep Dedemsvaart

‘

Zo.

26-07 / 11.00 uur

17e zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastor H. de Vries

Zo.

02-08 / 11.00 uur

18e zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof

Zo.

09-08 / 11.00 uur

19e zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastor H. de Vries

Zo.

16-08 / 11.00 uur

20e zondag door het jaar
Gebedsviering
voorganger: pastor G. Noordink

Zo.

23-08 / 10.00 uur

Sacramentsdag (+ processie)
Gezamenlijke viering de Belte
voorganger: pastor H. de Vries

Zo.

23-08 / 11.00 uur

GEEN VIERING
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Zo.

30-08 / 11.00 uur

22e zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastoor A. Monninkhof
collecte MIVA

Zo.

06-09 / 11.00 uur

23e zondag door het jaar
Gebedsviering
werkgroep Hardenberg

Zo.

13-09 / 11.00 uur

24e zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastor A. ten Klooster

Zo.

20-09 / 11.00 uur

25e zondag door het jaar
Gebedsviering
voorganger: pastor J. Butti

Zo.

27-09 / 11.00 uur

GEEN VIERING
i.v.m. afscheid pastor Noordink
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PAROCHIEBERICHTEN

Misdienaars en Misdienettes
Geen
Lectoren
Zo. 05-07 / 11.00 uur
Zo. 12-07 / 11.00 uur
Zo. 19-07 / 11.00 uur
Zo. 26-07 / 11.00 uur
Zo. 02-08 / 11.00 uur
Zo. 09-08 / 11.00 uur
Zo. 16-08 / 11.00 uur
Zo. 30-08 / 11.00 uur
Zo. 06-09 / 11.00 uur
Zo. 13-09 / 11.00 uur
Zo. 20-09 / 11.00 uur

mw. J. Terhorst
dhr. P. van Galen
dhr. T. Rijghard
mw. V. Reimer
mw. M. Los
mw. J. Terhorst
dhr. P. van Galen
mw. V. Reimer
geen
mevr. J. Terhorst
dhr. P. van Galen

Kosters
Zo. 05-07 / 11.00 uur
Zo. 12-07 / 11.00 uur
Zo. 19-07 / 11.00 uur
Zo. 26-07 / 11.00 uur
Zo. 02-08 / 11.00 uur
Zo. 09-08 / 11.00 uur
Zo. 16-08 / 11.00 uur
Zo. 30-08 / 11.00 uur
Zo. 06-09 / 11.00 uur
Zo. 13-09 / 11.00 uur
Zo. 20-09 / 11.00 uur

mw. W. Stel
mw. T. Poorts
dhr. H. Rusken
dhr. P. v/d Burg
mw. W. Stel
dhr. H. Rusken
mw. W. Stel
dhr. H. Rusken
mw. T. Poorts
mw. W. Stel
dhr. P. v/d Burg

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE
De vieringen van ons parochieverband staan op de website
(https://www.emmanuelparochie.nl) en hangen in de kerk.
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Ommen, 29 mei 2020
Aan de parochianen van de Emmanuelparochie
Beste parochianen,
Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van
Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het
document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”. Dit
protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni
aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële
activiteiten hervat kunnen worden. De tekst van dit protocol
kunt U vinden op de website van onze parochie:
www.emmanuelparochie.nl
Uiteraard zijn we als pastoraal team en parochiebestuur blij met
deze nieuwe richtlijnen. Want na een periode, waarin we als
geloofsgemeenschappen niet bij elkaar konden komen, geven
deze richtlijnen ons weer een perspectief op samen vieren en
elkaar kunnen ontmoeten.
Niettemin blijft voorzichtigheid geboden, om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom
worden er in het document van de bisschoppen, ook strenge
eisen gesteld aan het hervatten van de samenkomsten. Deze
eisen hebben te maken met gepaste afstand, hygiëne en
deurbeleid. Deze eisen worden gesteld, met als doel, dat we
allemaal gezond blijven, ook wanneer we weer bij elkaar
komen.
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Als pastoraal team en parochiebestuur van onze
Emmanuelparochie, hebben we de afgelopen dagen nagedacht
over hoe we in onze Emmanuelparochie, het beste aan deze
richtlijnen kunnen voldoen. Want ook wij willen niets liever, dan
graag weer beginnen. Maar we willen er ook voor zorgen, dat
dit kan op een veilige manier: voor U en voor ons.
Daarom hebben als pastoraal team en parochiebestuur het
volgende besloten:
1. In de loop van de volgende maand, juni, maken we een
voorzichtige start met de vieringen. We zullen beginnen
in Ommen. Dit is het eucharistisch centrum van onze
parochie; bovendien kunnen vanuit Ommen de vieringen
ook online uitgezonden worden. Op de zondagen 14 en 21
juni zal er in Ommen weer een publieke viering zijn,
toegankelijk voor maximaal 30 personen. Op zondag 28
juni zal er in Ommen een besloten viering zijn, waarin
pastor Johan Rutgers afscheid zal nemen van onze
parochie; deze viering zal plaatsvinden in een kring van
genodigden; deze viering kunt U online meebeleven
2. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we vanaf 1 juli a.s. in
onze kerkgebouwen maximaal 100 personen ontvangen.
Dit alles natuurlijk met inachtneming van alle richtlijnen en
voorzorgsmaatregelen. Daarom streven we er als
pastoraal team en parochiebestuur naar, dat er vanaf 1
juli vieringen mogelijk zullen zijn in meerdere kerken van
onze parochie. Hierover zullen we spoedig gaan
overleggen met de locatieraden van onze geloofsgemeenschappen. Zij zullen U verder informeren over de
herstart van de vieringen in hun locatie.
3. Tot 1 september a.s. zullen we alleen in de
zondagsviering in Ommen, communie uitreiken aan
degenen die ter communie willen gaan. Dit heeft te
maken met alle voorzorgen, die we moeten nemen bij het
uitreiken van de communie. Hierover kunt U meer lezen in
het protocol van de bisschoppen.
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4. Voor het bezoeken van de vieringen moet U zich vóóraf
aanmelden per telefoon. Uw locatie zal U informeren
over het tijdstip, waarop U zich telefonisch kunt opgeven.
Bij die gelegenheid zullen wij dan Uw naam en
telefoonnummer noteren, waaronder U bereikbaar bent.
Deze informatie hebben we nodig om – indien
noodzakelijk – achteraf snel te kunnen nagaan, wie er bij
een bepaalde viering aanwezig zijn geweest.
U kunt zich maar voor één viering tegelijk aanmelden.
5. Voor de vieringen die zullen worden gehouden in het
eucharistisch centrum van onze parochie, de
Brigittakerk in Ommen kunt U zich - vanuit onze gehele
Emmanuelparochie - telefonisch aanmelden bij het
locatiesecretariaat van de Brigittakerk in Ommen. Deze
aanmelding dient te gebeuren op donderdagmorgen,
voorafgaand aan de betreffende viering, tussen 10.00
uur en 12.00 uur, op telefoonnummer: 0529-456 467.
6. De doordeweekse vieringen zullen niet eerder beginnen
dan in augustus. Hiermee wachten we, omdat we als
pastores en bestuur, eerst ervaring willen opdoen met de
toepassing van alle richtlijnen in de zondagsvieringen; en
vanwege de vakantieperiode.
7. De huidige richtlijnen brengen met zich mee, dat er tijdens
vieringen geen samenzang mogelijk is. Dit betekent, dat
onze koren – jammer genoeg – nog niet kunnen zingen in
de vieringen; ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk.
Wel kan er een klein cantorgroepje zijn; en ook
begeleiding van vieringen op het orgel, behoort tot de
mogelijkheden.
8. Andere samenkomsten in de verschillende
parochiecentra (bijvoorbeeld van werkgroepen) kunnen
plaatsvinden in onderling overleg. Het liefst met niet meer
dan 4 à 5 personen; en bij goed weer in de buitenlucht,
omdat dit veiliger is dan binnen.
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Als pastoraal team en parochiebestuur, hopen we, dat U begrip
heeft voor deze besluiten. Heeft U hierover vragen, neemt U
dan gerust contact met ons op. We zouden het heel fijn vinden,
om U binnenkort weer in onze vieringen en samenkomsten, te
mogen ontmoeten.
We wensen U en allen die U lief zijn, Gods zegen, heel veel
sterkte en alle goeds.
Met vriendelijke groet,
Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof
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PROTOCOL GELOVIGEN
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een
viering bij te wonen of op een andere manier van het
kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze
richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig
samen kunnen vieren.
Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en
niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en
gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis
blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te
worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op
eigen risico.
Liturgieviering
RESERVEREN
• U moet zich vooraf aanmelden.
HYGIËNE
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij
het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET WOORD
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het
lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET ALTAAR
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
H. COMMUNIE UITREIKING
Voorlopig in onze kerk niet van toepassing
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te
reinigen.
- 12 -
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• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking
gezegend op anderhalve meter afstand.
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een
eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H.
Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u
denken aan een kleine schone witte zakdoek.
COLLECTE
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een
tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving
SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)
• U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en
u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
DOOPSEL
• Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders
toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor.
Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk
(inclusief de zalving).
• Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van
het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in
acht worden genomen.
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel
mogelijk in acht genomen.
UITVAART
• Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en
met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen
in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet
houdt u anderhalve meter afstand.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Er is alleen voorzang of orgelmuziek en er wordt niet
meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
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NA AFLOOP
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan
gezien de geldende maatregelen niet, maar buiten eventueel
mogelijk, waar u wel de anderhalve meter afstand tot elkaar
dient te bewaren.

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD
Beste medeparochianen, wat fijn dat we weer op 5 juli mogen
samenkomen in onze kerk. Voor degenen die deze stap nog
niet durven of willen nemen, de uitzendingen vanuit Ommen
gaan nog een tijdje door.
We hebben niet stil gezeten. Achter de schermen is er veel
werk verzet. Niet alleen om onze kerk coronaproof te maken,
maar ook hebben we geprobeerd aandacht te blijven schenken
aan degenen die eenzaam waren en/of het moeilijk hadden.
Jammer genoeg kon dit alleen telefonisch, huisbezoeken
mochten niet.
Er zijn bloemen rondgebracht en de Caritas heeft gevraagd om
aan te geven als er mensen door deze crisis in moeilijkheden
zouden zijn gekomen. Omdat deze informatie privé is zijn daar
geen gegevens over bekend, en zo hoort dat ook.
Misschien hebben we mensen gemist en zijn ze onder de radar
gebleven, zoals ook sommige schoolkinderen. Dan spijt me dat
heel erg, we hebben echt ons best gedaan. Ook nu nog mag u
ons attenderen op mensen die extra aandacht nodig hebben en
schroom zeker niet zelf contact op te nemen als u graag met
een van ons zou willen spreken. Jacqueline Ruizenaar
coördineert dit. Haar tel.nummer staat voorin dit kerkblad. En
natuurlijk zijn ook onze pastores te benaderen.
Het zal anders zijn de komende tijd. Doordat de stoelen op
1,5m zijn gezet, is het er niet knusser op geworden, dat geef ik
toe, maar we mogen elkaar weer ontmoeten. En dat is
belangrijk.
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De capaciteit is ook minder en daarom zal er gereserveerd en
geregistreerd moeten worden. Elders kunt u meer lezen over
de regels waaraan we ons moeten houden.
Dan nog iets, 16 weken zijn er geen vieringen in onze kerk
geweest. Dat houdt in dat we op deze zondagen ook geen
collectegeld hebben ontvangen. Het is jammer dat we het nu
over geld moeten hebben, maar dat collectegeld is wel begroot
en onze uitgaven gaan grotendeels wel door.
Om te voorkomen dat onze balans negatief gaat uitvallen willen
we u vragen de komende zondagen wat extra in de collectebus
te doen. Ook is er de mogelijkheid via de bank een extra gift te
geven op bankrekening
NL48RABO 0324961898 met omschrijving Collectegeld GG
St.Stephanus Hardenberg
Anders dus….
Toch hoop en vertrouw ik dat we samen goed door deze
periode heen zullen komen.
Let een beetje op elkaar en voel u welkom in onze kerk
TOT ZIENS en hartelijke groeten
José Terhorst, namens de Locatieraad en onze profieldragers

P.S. Elders in dit kerkblad kunt u meer lezen over het
reserveren, het protocol waaraan we ons met z’n allen moeten
houden en nog een schrijven over het afscheid van pastor
Johan Rutgers.
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MEDEDELINGEN M.B.T. DE VIERINGEN IN ONZE KERK IN
CORONA-TIJD
Goed om te weten:


Tijdens de vieringen wordt er geen communie uitgereikt
en zullen er geen misdienaars zijn. Indien u graag toch de
communie wilt ontvangen is daarvoor de mogelijkheid in
Ommen.



U dient zich telefonisch op te geven op
donderdagmorgen tussen 10 en 12u op het
telefoonnummer van onze kerk: 0523 260 345
Komt u met meerderen, geef dat dan aan. Ook dient u het
tel.nummer door te geven waarop u bereikbaar bent
Het is niet mogelijk voor meerdere zondagen te
reserveren, dit om te zorgen dat iedereen aan bod kan
komen.
Dus iedere donderdagmorgen, vanaf 2 juli, kunt u zich
aanmelden. Vol = vol, alleen dan mag u zich wel alvast
laten inschrijven voor de zondag erop.



In dit kerkblad kunt u het protocol lezen waaraan u zich
dient te houden. Lees dit aandachtig door



Hebt u COVID-19 achtige klachten, kom dan NIET



In de kerk volgt u de aanwijzingen die gegeven worden,
zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk. Er
zijn looplijnen en uw plaats wordt u aangewezen.



Het toilet is afgesloten



Er staat een desinfectiestandaard bij de ingang, maak
daar gebruik van.
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Zingen en samenzang is niet toegestaan. We zijn in
overleg met onze dirigenten en organisten hoe we toch
een mooie invulling aan de vieringen kunnen geven wat
betreft muziek



Ook het collecteren wordt anders. Contactloos betalen is
bij ons nog niet ingevoerd. Daarom wordt er niet
gecollecteerd zoals anders, maar staat er een collectebus
bij de uitgang van de kerk. U dient uw handen ook dan te
desinfecteren.



Houdt ten allen tijde de 1,5m in acht en volg de
aanwijzingen die u krijgt.

En vooral, voel u welkom, we hebben iedereen gemist en zijn
blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten op zondagmorgen in
onze kerk
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PASTORALIA
Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag!
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net het
Paasfeest gevierd. En in tegenstelling tot al die andere jaren
moesten we het dit keer doen met de beelden op ons scherm.
Óf van de beelden uit Ommen of uit Roermond of uit Rome.
Overal werd op dezelfde manier de paasnacht gevierd en op de
eerste Paasdag en toch was het vervreemdend. De rituelen
werden voltrokken maar het voelde toch eenzaam.
Ook ons pastoresteam heeft ieder van ons de gemeenschap
gemist. Het samen vieren, het delen van de oeroude ervaringen
van lijden en het samen ondergaan van de donkere nacht.
Door het opgelegde isolement zijn we ons ook weer meer
bewust geworden dat je geloven het beste kunt beleven door
het te delen. Al onze sacramenten, zelfs die van de individuele
biecht, krijgen hun kracht door de gezamenlijke invulling en
beleving ervan.
Ook in onze gewone reguliere samenleving blijkt dat we zonder
de ontmoeting met anderen ons eenzaam kunnen voelen. Dat
is niet hetzelfde als alleen zijn. Heel veel mensen kunnen goed
alleen zijn en tegelijk kunnen zij die samenleven met een
partner of huisgenoot zichzelf ook in deze dagen heel eenzaam
ervaren.
We misten het feestelijke paasmaal. We gingen geen eieren
zoeken. Er waren geen gasten en we waren bij niemand te
gast.
Tegelijk bekruipt velen de angst dat ze zelf met het virus
besmet kunnen raken en daardoor ook nog eens ongemerkt en
ongewild anderen infecteren. Overal schuilt het onzichtbare
gevaar. Niets waarborgt jouw gezondheid. En iedereen is zich
ervan bewust dat het nog wel even kan duren voordat we weer
samen met anderen het leven weer kunnen delen.
Toen de leerlingen moesten accepteren dat hun goede vriend
en inspirator vermoord was en zij zonder hem verder moesten,
sloten zij zich af van de buitenwereld.
- 18 -
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Kropen bij elkaar in een huis en deden de deuren en de luiken
dicht. Niet voor niets heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen.
De leerlingen leefden in grote angst. Zouden zij nu ook
uitgeleverd worden en vermoord? Zij distantieerden zich van
anderen en isoleerden zich van hun natuurlijke omgeving.
En toen mensen wonderlijke verhalen gingen vertellen dat ze
Jezus toch hadden gezien (Maria Magdalena, de vrienden van
Thomas, de vrienden die naar Emmaüs waren teruggekeerd,
de adviseur van de vissers die niets gevangen hadden) waren
ze echt niet direct overtuigd, dat er iets ongelofelijks was
gebeurd. In eerste instantie herkenden ze Jezus vaak niet,
wanneer hij aan hen verscheen. Het duurde een flinke tijd en
toen ze na veertig (!) dagen ook nog de Heer omhoog zagen
gaan en aan hun gezicht onttrokken werd, toen bleven ze
helemaal verweesd achter.
Totdat de leerlingen samen met Maria op die Pinksterdag door
iets gegrepen werden. Toen er in en over hen een nieuwe
Geest ging waaien. Toen ze als het ware herschapen werden
door die Geest van het begin, die hen in vuur en vlam zette.
Pas toen konden ze de luiken weer openzetten en waren ze
voor de duvel niet meer bang. Vol vertrouwen gaven ze toen
aan iedereen die het maar horen wilde blijk van hernieuwde
inzicht..
Het duurde even, maar het kwam toch nog goed, toen mensen
weer in zichzelf en God gingen geloven. Toen ze de ervaring
hadden opgedaan dat ze nooit alleen zouden zijn.
Toen ze zich bewust werden dat ze samen zich gedragen en
getroost en geïnspireerd wisten. Het is niet voor niets dat we
vieren dat de kerk, onze kerk met Pinksteren werd geboren.
Want Kerk zijn dat is samen kerk zijn. Niet in je eentje, maar
doordat je je weet opgenomen in een groter geheel!! Het was
op dat moment dat de leerlingen mensen werden van hoop en
vertrouwen.
Daarom mag ik, namens mijn collega’s in het pastoraat u allen
een zinvolle weg naar dat feest van de Geest toewensen.
G. Noordink, pastor
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PASTORALIA
Pinksteren
‘Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in
banden´
Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen
later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de
heilige Geest over de leerlingen van Jezus. Handelingen vertelt
dat de leerlingen allen op één plaats bijeenwaren. Tien dagen
´lockdown´ zou je kunnen zeggen. Maar dan kwam er plotseling
uit de hemel het geraas van een hevige wind die heel de ruimte
vult waar zij vergaderd zijn: ´Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreiden en zich op ieder van het neerzetten. Zij
raakten allen vol van de heilige Geest en begonnen te spreken
in vreemde talen zoals de Geest hun ingaf.´
(Handelingen 2, 1-4)
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In de kunst zie je die ´vurige tongen´ wel afgebeeld als
vlammetjes boven de hoofden van Maria en de leerlingen. Ook
de duif is bekend als symbool van de heilige Geest. Denk aan
de doop van Jezus waar Gods Geest in de gedaante van een
duif op Hem neerdaalt.
Het feest van Pinksteren heeft zijn oorsprong in het joodse
Wekenfeest, van oudsher een oogstfeest waarop de gave van
de Thora aan Mozes en het volk op de Sinaï wordt herdacht.
De eerste christenen waren Joden, dus ook zij vierden het
Wekenfeest. Maar anders dan anders. Normaal was het tijdens
het Wekenfeest in Jeruzalem een drukte van belang. Joden van
stad en land trokken naar de tempel voor dit uitbundige feest.
En niet alleen Joden, maar een internationaal publiek bevolkte
te straten en de pleinen. De leerlingen van Jezus waren in
´lockdown´, waarschijnlijk allen bijeen op die bovenkamer waar
ze met Jezus ook Zijn laatste maaltijd hadden gevierd:
wachtend en biddend… Want ze zitten met een prangende
vraag: hoe nu verder?
- 21 -
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Want Jezus was opgevaren ten hemel en zijn leerlingen
voelden zich als wezen, gevangen tussen de tijden: Jezus was
gegaan en de Geest nog niet gekomen - daarom wordt de
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren ook wel ´wezenzondag´ genoemd. ´Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer
hield den Geest in banden´: alsof er met Hemelvaart een
tweede Goede Vrijdag was aangebroken, wachten zij samen op
de komst van de Geest in dat bovenzaaltje in Jeruzalem. En
dan begint door het wachten de temperatuur langzaam op te
lopen, de stress neemt toe, het zaaltje wordt als een
hogedrukpan, een snelkookpan. En dan tien dagen later is het
godzijdank zover: ´de ´uitstorting van de heilige Geest´. Wat
kunnen we ons daarbij voorstellen?
´Uitstorting´ roept een gebeurtenis op die je overkomt. Alsof je
onverwacht in een stevige stortbui terecht bent gekomen. Als
de leerlingen bevangen raken door Gods Geest, dan breken de
vliezen als bij de geboorte, de deuren en ramen slaan open, de
wind waait hen om de oren. Dan is de ´lockdown´ gebroken: ze
zwermen uit naar buiten, door de straten en over de pleinen. Al
dat vreemde volk dat daar vertoeft, al die mensen met hun
vreemde talen - als na de ineenstorting van de toren van Babel:
die eindeloze spraakverwarring… al die mensen die elkaar wel
horen, maar elkaar niet verstaan, die langs elkaar heen praten.
Als die mensen dat losgeslagen ´kuddeke´ van Jezus zien - met
hun vurige tongen - dan denken ze dat ze bezopen zijn. Zo
enthousiast en loslippig zijn ze, het lijkt wel carnaval! Ze lijken
verzeild geraakt op het verkeerde feestje. Maar het meest
merkwaardige is wel dat iedereen hen hoort spreken als in de
eigen moedertaal. Weg spraakverwarring.
Wat is de taal die ieder mens verstaat? Welke bijzondere taal
spraken die leerlingen die mensen samenbrengt en
samenhoudt? Welke taal stelt mensen vrij? Welke taal
respecteert de ander om wie hij of zij IS en niet om wie hij of zij
had moeten zijn? Welke taal is de taal van de Geest van God
die Liefde IS? Welke taal is anders dan alle andere talen, welke
taal anders dan de taal van de liefde? De liefde is als het vuur
van de hartstocht.
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De liefde brengt de blijde boodschap van een nieuwe wereld en
komt als een duif met een olijftak in de bek. Ja, van liefde kan
een mens ´dronken´ zijn. In liefde verstaan mensen elkaar, ook
en zelfs als ze elkaar niet begrijpen. Liefde is als regen in de
woestijn, als een stortbui in de droogte en als ochtenddauw die
de velden drenkt. Liefde is de bron van leven en liefde roept om
verlossing en gerechtigheid. Wel gloeide reeds een vonk, maar
kommer heeft de Geest niet meer kunnen binden. De Geest is
met Pinksteren uit de band gesprongen. Zoals de natuur in de
lente uit de band springt en het nieuwe leven aankondigt. Zet
de ramen en deuren dan maar open en waag jezelf op de
straten en de pleinen. Want de ´lockdown´ lijkt voorbij en laten
we hopen dat het zo blijven zal. Vier voluit de liefde met
Pinksteren, maar vergeet die 1.5 meter niet, want het leven is
nog broos.
Pastor Joop Butti
Mei 2020
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PASTORALIA
Vier redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in
moeilijke tijden
Hoe kunnen we vreugde krijgen in moeilijke tijden? Wat maakt
het mogelijk om het geloof te bewaren wanneer we
beproevingen meemaken die moeilijk zijn om te dragen? Het
zijn deze bemoedigende beloften die alleen in Gods Woord
gevonden kunnen worden die ons moed geven en ons geloof
versterken. Als we werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen
we altijd kracht hebben in moeilijke tijden, en onze hoop zal
nooit beschaamd worden.
-“Weest sterk en moedig, weest niet bang en siddert niet voor
hen, want de Heer, uw God, trekt zelf met u mee; Hij geeft u
niet prijs; Hij laat u niet in de steek.” Deuteronomium 31:6
-“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een
goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de
dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:6
-“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld.” Mattheüs 28:20
-“Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de
hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij
vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een
hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden;
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies
zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom
vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om
barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.”
Hebreeën 4:14-16
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Gods Woord is als balsem voor een hart dat worstelt tijdens
een beproeving. Het lezen van Gods Woord en geloven dat de
beloften voor jou zijn, dat God een persoonlijke liefde voor jou
heeft, en een persoonlijke interesse erin heeft dat het jou goed
gaat en dat Hij je door alle moeilijke tijden heen helpt, door
iedere situatie, geeft de grootst mogelijke troost. Deze
Bijbelteksten zijn als een reddingslijn om je aan vast te klampen
in een stormachtige zee, zodat je blijft drijven. Ze zijn als een
vuurtoren in de verte en laten je zien dat veiligheid en
verlossing nabij zijn.

De genade van God is genoeg voor iedereen, zodat geen storm
ons kan breken. We zijn veilig in Zijn handen en we kunnen
door elke storm heenkomen, door al onze beproevingen, met
een versterkt geloof, en niet het tegenovergestelde.
We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de
moeilijke tijden, en naar boven kijken. Onze hoop is eeuwig.

Pastor Hans de Vries
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AFSCHEID PASTOR JOHAN RUTGERS (1)
Ommen, 15 mei 2020
Betreft: afscheid pastor Johan Rutgers
Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand
afscheid nemen van onze Emmanuelparochie. Per 1 juli a.s. zal
hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de
samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug)
en Sint Lucas (West Veluwe).
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund
met veel mensen erbij. Johan zelf zou dit ook graag willen.
Maar door de huidige omstandigheden (coronacrisis) is dit
helaas niet mogelijk.
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het
afscheid van Johan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als
Emmanuelparochie willen wij hem bedanken voor het vele
goede pastorale werk, dat hij in ons midden heeft gedaan.
Dit zullen we als volgt gaan doen.
1. Op zondag 28 juni aanstaande, zal pastor Johan Rutgers
voor het laatst voorgaan in een viering in onze parochie.
Dit zal zijn de online eucharistieviering vanuit de
Brigittakerk in Ommen. Deze viering begint om 11.00 uur.
Hierbij zullen alle leden van het pastoraal team, en een
delegatie vanuit het parochiebestuur, aanwezig zijn.
Verder nodigen we voor deze viering uit:
 Uit elk van onze geloofsgemeenschappen: één
vertegenwoordiger
 Directe naasten van pastor Johan Rutgers (zijn ouders)
Verder zullen aanwezig zijn medewerkers van de locatie
Ommen, nodig om deze onlineviering mogelijk te maken.
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Gelet op de voorschriften, die – zoals het er nu voorstaat –
ook dan nog zullen gelden in verband met de coronacrisis,
betreft het hier een viering, die in besloten kring (klein
aantal genodigden, zie hiervóór) zal plaatsvinden, maar
die U wel online kunt meebeleven via
“Kerkdienstgemist.nl” via de volgende link:
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
2. Namens de Emmanuelparochie zal aan pastor Johan
Rutgers een afscheidscadeau worden aangeboden. Johan
heeft aangegeven, dat hij voor zijn afscheid graag een
priesterstola zou willen ontvangen met een afbeelding van de
zeven sacramenten. Deze stola zal hem namens de parochie
bij zijn afscheid worden aangeboden.
Johan gaf ook nog aan, dat hij een Mariastola
(priesterstola) ook wel heel mooi vindt. Ook deze stola
zouden we hem als Emmanuelparochie graag aanbieden.
Het geld hiervoor hopen we op basis van ‘crowdfunding’ bij
elkaar te krijgen. U kunt Uw waardering voor het werk van
pastor Johan Rutgers laten blijken door een bijdrage over
te maken op rekeningnummer NL20 RABO 0378 9453 27
ten name van RK Parochie Emmanuel onder vermelding
van: “cadeau JR”.
Deze Mariastola kost 240 euro. Wat U als parochianen
meer bij elkaar brengt dan 240 euro, zullen we Johan
meegeven als bijdrage in de kosten van een andere
tweedehands auto (occasion), die hij zelf gaat aanschaffen
om zich ook in zijn nieuwe parochie goed te kunnen
verplaatsen.
3. Bij gelegenheid van het afscheid van pastor Johan
Rutgers, zal er een speciale uitgave verschijnen van de
Emmanuel Nieuwsbrief. Hierin zullen bijdragen worden
opgenomen van elk van de leden van het pastoraal team,
waarin zij hun licht zullen laten schijnen op vier jaar pastoraat
van Johan Rutgers in ons midden. Ook aan alle locaties van
onze Emmanuelparochie, zal worden gevraagd een bijdrage te
leveren voor dit speciale nummer van de Emmanuel
Nieuwsbrief.
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Deze speciale uitgave (echt een ‘collectors item’) zal medio juni
in druk verschijnen. Per locatie zullen er ruimschoots
exemplaren ter beschikking worden gesteld. U kunt deze
speciale Emmanuel Nieuwsbrief ook digitaal toegestuurd
krijgen.
4. Zoals al aangegeven in een parochiebladartikel, dat ik heb
geschreven naar aanleiding van het komende afscheid van
pastor Johan Rutgers, wordt U allen uitgenodigd om Uw
bijdrage voor een herinneringsboek, dat wij aan Johan willen
meegeven, aan ons toe te sturen. Dit kan tot en met zondag 14
juni aanstaande. Uw bijdrage – in welke vorm dan ook – kunt U
toesturen aan: Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 AC
Heino; of aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Dit
herinneringsboek zal tijdens de afscheidsviering op zondag 28
juni aanstaande, aan pastor Johan Rutgers, worden
aangeboden.
Naar ik hoop, weet U nu door deze brief, hoe we als
Emmanuelparochie aandacht willen besteden aan het afscheid
van pastor Johan Rutgers en hem willen bedanken voor al zijn
goede pastorale werk in ons midden. Mocht U niettemin nog
vragen of suggesties hebben, belt of mailt U mij gerust. Mijn
gegevens staan onderaan deze brief.
Graag wens ik U en allen die U lief zijn, Gods zegen en alle
goeds.
Met vriendelijke groet, mede namens pastoraal team en
parochiebestuur Emmanuelparochie,
Pastoor André Monninkhof
e-mail: monninkhof@hetnet.nl
mobiel: 06-22786151
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ASCHEID PASTOR JOHAN RUTGERS (2)
“Jezus houdt van jou”
Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze
Emmanuelparochie
Met pijn in het hart nemen we als Emmanuelparochie per 1 juli
a.s. afscheid van pastor Johan Rutgers. Johan is vier jaar in
ons midden geweest. Hij moest even op gang komen. Maar
“dat is helemaal niet gek, als je net op je eerste plek als pastor
bent. In de periode, die nu bijna achter ons ligt, heeft Johan een
grote hoeveelheid pastorale ervaring kunnen opdoen. Als
Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn we
dankbaar voor de verve en performance, waarmee Johan ons
als priester voorgaat in de viering van de Eucharistie; zijn
catechetische preken onder het motto: “Jezus houdt van jou” en
ook zijn pastorale en menselijke nabijheid. We hebben Johan
leren kennen als iemand die de verkondiging van ons geloof,
als de kern van zijn pastoraat beschouwt, maar die ook een
warm hart heeft voor mensen die hij als pastor mag begeleiden.
Deze ‘schat aan wijsheid’ neemt hij mee naar zijn nieuwe
omgeving, de Utrechtse Heuvelrug (parochie Sint Maarten) en
West Veluwe (parochie Sint Lucas). In het ene pastoraal team
voor deze twee samenwerkende parochies wacht hem een
schone taak als parochievicaris voor een groot aantal
geloofsgemeenschappen.
Uiteraard hadden wij Johan graag een afscheid gegund met
veel mensen erbij. Johan zelf zou niets liever wensen dan dit.
Want als pastor, voelt hij zich nauw verbonden met U als
parochianen. Hierover zegt hij: ‘als geloofsgemeenschap zijn
we het oersacrament van de kerk’. Gezien de huidige
omstandigheden (coronacrisis) zit zo’n afscheid met veel
mensen erbij, er (nog) niet in. Op de avond dat ik dit schrijf
(woensdagavond 6 mei) heeft premier Mark Rutte ons
weliswaar een perspectief geschetst, dat wat meer ruimte lijkt te
bieden voor publieke samenkomsten. Maar de kerkelijke
vertaling ervan is op dit moment nog niet bekend.
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Deze zal door de Nederlandse Bisschoppen nog nader
uitgewerkt gaan worden. Daarom moeten we vooralsnog
uitgaan van de huidige situatie. Deze brengt met zich mee, dat
we op zondag 28 juni a.s. een online Eucharistieviering zullen
houden in de Brigittakerk in Ommen. In deze eucharistieviering
zal pastor Johan Rutgers als hoofdcelebrant voorgaan. Bij deze
viering zullen – zo zijn onze gedachten als pastoraal team en
parochiebestuur op dit moment – aanwezig zijn: de andere
leden van het pastoraal team, een afvaardiging van het
parochiebestuur, en enige vertegenwoordigers uit onze
geloofsgemeenschappen. Ook hopen we, dat een kleine
cantorgroep deze Eucharistieviering muzikaal zal kunnen
opluisteren. De viering zal vooralsnog een besloten karakter
hebben, zoals de laatste weken al het geval is. Uiteraard kunt U
via de livestream uit de Brigittakerk, deze Eucharistie met ons
meevieren.
Johan loopt niet met zijn wensen te koop. Zo bleek, toen we
vanmiddag als collega’s in het pastoraal team vroegen, wat hij
– ook gelet op de huidige omstandigheden – zou willen voor
zijn laatste viering in ons midden. Hij heeft wel laten weten, dat
hij het op prijs stelt, als U Uw herinneringen, die U aan hem als
pastor in ons midden bewaart, en ook de wensen die U hem
wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet
toekomen. Deze wensen kunt U – in welke vorm dan ook –
sturen aan: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl; of naar het
postadres: Canadastraat 26, 8141 AC Heino. Dan zullen wij
deze wensen bundelen en aan Johan aanbieden. Tevens zullen
wij in de viering op 28 juni a.s., zorg dragen voor een
‘bloemlezing’ uit Uw wensen.
Voor het overige moet de afscheidsviering van pastor Johan
Rutgers – in goed overleg met hem – nog verder worden vorm
gegeven. Over de uitwerking hiervan zullen wij als pastoraal
team en parochiebestuur, U tijdig informeren via de website van
onze parochie www.emmanuelparochie.nl, die Johan als
‘erfenis’ aan onze parochie nalaat.
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Als Emmanuelparochie, wensen we Johan een goede
voorbereiding van zijn afscheid, en ook een goede start op zijn
nieuwe plek toe.
Voor U allen: Gods zegen en alle goeds. Heel veel sterkte met
alles, en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Pastoor André Monninkhof
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EMMANUELPAROCHIE KOMT OP TV
Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online
eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden
in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender.
Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap
te ver zijn’, kan dit goed uitkomen. Via “Vechtdal Leeft TV” kunt
U de vieringen vanuit de Brigittakerk (en zeven andere kerken
uit onze omgeving) dan ‘gewoon’ op Uw tv toestel bekijken.
De uitzendingen van de vieringen uit de Brigittakerk en enkele
andere kerken in onze omgeving, zijn:





Op zondagavond om 19.00 uur
Op maandagmorgen om 11.00 uur
Op woensdagmorgen om 11.00 uur
Op vrijdagmorgen om 11.00 uur

U kunt “Vechtdal Leeft TV” ontvangen op de volgende kanalen:





Ziggo kanaal 43
KPN en Telfort, kanaal 1413
Solcon kanaal 809
Caiway Twenterand kanaal 67

Welke viering wanneer precies wordt uitgezonden, kunt U
vinden op de kabelkrant op genoemde kanalen.
De eerstvolgende viering vanuit de Brigittakerk, die door
Vechtdal Leeft TV zal worden uitgezonden, zal zijn op
vrijdagmorgen 12 juni aanstaande om 11.00 uur. U kunt dan
kijken naar de viering in de Brigittakerk van zondagmorgen 7
juni.
Wij wensen U veel inspiratie en kijkplezier.
Pastoor André Monninkhof
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