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Jaargang 50
Nr.01

VAN DE REDACTIE
Hierbij ontvangt u het eerste kerkboekje van 2021. Nog steeds
zitten we middenin de coronacrisis, waardoor de vieringen in
Hardenberg voorlopig nog niet door kunnen gaan. Wel zijn er
vieringen voor max. 30 kerkgangers in andere kerken van onze
Emmanuelparochie (zie agenda).
In dit kerkblad vindt u weer meerder pastoralias, Hans Huijgen,
onze nieuwe financieel beheerder stelt zich aan u voor, bericht uit
de locatieraad, bericht van de Emmanuelparochie en nog veel
meer.
Tevens kunnen er gewijde palmtakjes aan de voordeur bij onze
zaal op zaterdag 3 april tussen 12.00 en 13.00 uur worden
opgehaald.
Veel leesplezier!

Redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail: redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN
Pastoraal team:
- A. Monninkhof, pastoor
monninkhof@hetnet.nl
- J.G. Butti, pastoraal werker
pastorbutti@ziggo.nl
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink,
pastoraal werker
m.kleinovermeen@ziggo.nl
- J.W. de Vries, parochivicaris
Prhansdevries2020@gmail.com

tel. 06 - 22 78 61 51
tel. 06 - 22 23 98 28

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

Pastor Butti is eerste aanspreekbaar voor Hardenberg
Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastpores De Vried, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof
E-mailadres ledenadministratie:
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Locatieraad:
Algemene coördinatie (voorzitter bestuur):
Mw. J. Terhorst
tel. 06 – 19 53 35 63
Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Secretaris / contactpersoon
Dhr. A.G.M. v/d Wurff
tel. 0523 - 26 31 32
Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
Financieel beheerder
Dhr. J. Huijgen
tel. 06 – 46 88 68 00
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
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Bankrelaties:
NL 48 RABO 0324 9618 98
NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)
RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 002609411

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
pastorbutti@ziggo.nl

Bereikbaarheid pastores in de weekenden:
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. vd 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
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VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE
Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:
(http://www.emmanuelparochie.nl)

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.
Tevens zijn alle vieringen vanuit de St. Brigittakerk te Ommen via
internet te volgen. De link naar deze vieringen staat op de website
van onze geloofgemeenschap of direct klikken op
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk. De
vieringen kunnen ook op een later tijdstip bekeken worden.
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PASTORALIA
Mogen allen één zijn
In één van de laatste hoofdstukken van het
evangelie volgens Johannes (Johannes 17), bidt Jezus, dat allen, die in
Hem geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer vind ik
ook terug in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, Vader”. Dit lied
kunt U onder meer vinden in de liedbundel “Gezangen voor Liturgie”
(GvL) onder nummer 498. Persoonlijk hoor ik dit lied graag zingen.
Dat allen, die in God geloven, één mogen zijn, is dan ook mijn
hartenwens. Juist in deze tijd hebben wij elkaar zo hard nodig.
Verbondenheid en solidariteit zijn – juist in deze omstandigheden –
samenbindende krachten. Want we zullen toch samen door deze
corona-crisis moeten heenkomen !
Voor wat betreft de oecumenische contacten in het Vechtdal, prijzen we
ons als pastoraal team van onze parochie, gelukkig, dat er met enige
regelmaat oecumenische vieringen kunnen plaatsvinden. Zo was er in
Lemelerveld onlangs nog een gezamenlijke adventsviering; zullen er in
de komende Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, weer
gezamenlijke vieringen worden gehouden; en in Ommen zullen er naar
verwachting, ook in de week voor Pasen, weer gezamenlijke meditaties
plaatsvinden waarin wordt stil gestaan bij het lijden en sterven van onze
Heer. Voorts zijn we als RK Emmanuelparochie en haar
geloofsgemeenschappen, betrokken bij tal van gezamenlijke initiatieven
op diaconaal vlak, bijvoorbeeld boodschappenpakketten voor de sociale
minima.
Als pastor heb ik de oecumenische samenwerking leren waarderen in
mijn eerste standplaats, Breukelen (1994-1999). Ook hier waren (en
zijn) er bloeiende contacten tussen de verschillende christelijke kerken.
Spannend vond ik toen een huwelijksviering, waarin ik samen met één
van de predikanten mocht voorgaan. Gelukkig werd op deze viering
goed gereageerd. Sindsdien ben ik het als verrijkend gaan ervaren om
in geval van een ‘oecumenisch huwelijk’ vanuit verschillende tradities,
toch samen om Gods zegen te mogen vragen voor het bruidspaar.
Hier, in het Vechtdal, heb ik na mijn komst meteen het contact gezocht
met de voorgangers van de andere christelijke kerken in mijn
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woonplaats Ommen. Inmiddels hebben we als Ommer pastores een
groepsapp, waarin we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen
in elkaars kerken, en overleggen over zaken van oecumenisch belang.
Ook het overleg van burgemeesters van de gemeenten, waarin wij als
RK Emmanuelparochie werken (Ommen, Dalfsen, Hardenberg en
Raalte) met ons als pastores en predikanten over samenwerking tussen
burgerlijke gemeente en christelijke kerken, bijvoorbeeld als het gaat
om wat wij als gezamenlijke kerken, juist in deze tijd, voor onze
plaatselijke gemeenschappen kunnen betekenen, vind ik heel
inspirerend.
Voor ons als RK Emmanuelparochie, zal naar mijn inschatting, op
oecumenisch vlak het accent liggen op voortzetting van de bestaande
oecumenische initiatieven. Waar dit binnen onze mogelijkheden ligt,
willen wij deze graag uitbouwen. Want als gezamenlijke kerken, blijven
we elkaar nodig hebben, om samen perspectief te scheppen en een
‘stip op de horizon’ te creëren.
Laten we – ook in het nieuwe jaar – ‘samen op weg’ blijven gaan.
Mogen allen één zijn. Dat de Heer ons hiertoe mag zegenen.
Pastoor André Monninkhof
Onlangs is er vanuit de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de
christenen een nieuw handboek verschenen voor oecumenische
contacten vanuit de katholieke kerk. Doel van dit handboek is om het
heilig vuur van de oecumene opnieuw aan te wakkeren. Een mooi
artikel over dit handboek, staat in een artikel in het Nederlands Dagblad
van 05-12-2020, geschreven door Hendro Munsterman en Gerald
Bruins.
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PASTORALIA
…Goede voornemens..

Dit stukje schrijf ik in de eerste week van het nieuwe jaar, wanneer u
het onder ogen krijgt zal het inmiddels februari zijn.
Mijn vraag aan u: hebt u nog goede voornemens gemaakt, en zo ja, wat
is daar nog van over in februari?
Vaak beginnen we met goede moed, maar om het vol te houden valt
niet mee.
Laat ik voor mezelf spreken: gedragsverandering is wel een van de
moeilijkste dingen die ik me kan opleggen. Oude patronen zijn vaak zo
ingesleten, eer je het weet, ga je toch weer op de oude vertrouwde voet
verder.
Het laatste jaar was geen topjaar voor mij; misschien hebt u dat wel
gemerkt.
Het gevoel bekroop me steeds vaker dat lang niet alles zo gemakkelijk
ging dan voorheen.
Wellicht kent u dat gevoel ook?
Dat gevoel dat alles wat we doen uit onze tenen moet komen; op ons
tandvlees lopen, zeggen we ook wel.
Maar toch geven we niet op; ‘och, het zal vanzelf wel weer beter gaan’
zeggen we dan. ‘Aan hard werken is nog nooit iemand doodgegaan’.
Door de bank genomen zijn wij, Sallanders van huis uit werkers: niet te
beroerd om de handen uit de mouwen te steken.
Daar voelen we ons goed bij: hard werken is een deugd.
Zolang we kunnen werken, er niet bij neervallen, zijn we trots op
onszelf.
In het NT lezen we onder andere over het leven van Jezus. Dit jaar
volgen we Hem op de voet via het evangelie van Marcus.
Van de vier evangelisten heeft Marcus de minste woorden nodig gehad
om zijn verhaal te schrijven. Daar houd ik wel van😉
Eigenlijk weten we alleen maar iets over de laatste drie jaar van het
leven van Jezus.
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We lezen dat Hij daar, samen met Zijn vrienden, langs het meer van
Galilea liep.
Met een beetje romantiek zie je het voor je: lekker weertje, beetje
vissen, picknicken aan het water, een paar vrienden bezoeken enz.
Natuurlijk weten we dat Hij dat niet zomaar deed: Hij vertelde ons over
Zijn Vader, en de weg daarnaar toe. Hij vertelde ons hoe te leven.
Jezus was ons voorbeeld.
Laat Hij ons zien dat we almaar moeten presteren in de hoogste
versnelling?
Ik kan er niets aan doen, maar ik denk weleens tussen de regels door
te lezen dat juist Hij bij uitstek heeft laten zien dat pas op de plaats
maken zo af en toe heel goed is. Dat het louterend kan zijn.
Gewoon kijken wat je dag in petto heeft voor jou. Open staan voor wat
er komen gaat.
Wellicht hebben de vrienden van Jezus dat ook ervaren.
Rust nemen kan helend kan zijn. Sterker nog, op zijn tijd rust nemen is
noodzakelijk.
Waarom is dat voor ons nou zo moeilijk?
Natuurlijk weet ik ook dat de maatschappij veel van ons vraagt, maar
toch..
Vaak voelen we ons te druk om rust te nemen.
Zeker is er veel werk te doen, maar af en toe halt houden, of terug
schakelen naar een lagere versnelling, daar is niks mis mee. Dat is
noodzakelijk.
Juist in de rust kan er iets gebeuren. Niet met de wereld om ons heen,
maar met onszelf.
In de rust mogen we tot onszelf komen, in contact komen met alles wat
in ons leeft. Met wie we ten diepste zijn.
Nadenken over wat nu echt belangrijk is in ons leven en ons daarnaar
te richten.
Om van daaruit weer de draad op te pakken en rustig verder te gaan.
Dat lijkt me een goed voornemen.
Dat wens ik ons allen toe in 2021.
Marga klein Overmeen
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PASTORALIA
Een nieuwe Bisschop
In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het ook
weleens over geloof en over kerk gaat. Sommige mensen delen mij
mee dat ze helemaal nergens meer in geloven, anderen geloven nog
wel of wel weer, maar weten niet precies waarin, weer anderen hebben
en houden een rotsvast geloof waarop de tand des tijds geen greep lijkt
te hebben: onaangetast en onaantastbaar.
Onlangs kwam ik een heel bijzondere man tegen. Hij begon mij eerst te
vertellen wat er allemaal niet deugt aan onze RK kerk. Nu heb ik geen
bezwaar tegen kritiek, zeker niet tegen gegronde kritiek, maar toen
bleek dat hij reeds jaren geleden definitief afscheid had genomen van
onze kerk, vond ik zijn kritiek toch iets minder overtuigend. Ik was
echter wel nieuwsgierig naar het verloop van zijn religieuze
geschiedenis en vooral vanaf zijn afscheid van de RK kerk. Hij vertelde
mij erover en kort gezegd kwam het er op neer dat 'hij zijn eigen kerkje
was begonnen', samen met zijn gezin en enkele volgelingen.
'Alles draait om de liefde' vond hij en ik kon hem daarin geen ongelijk
geven. Maar mijn vreugde over zoveel spirituele creativiteit verbleekte
toch, toen ik ontdekte dat hij het niet erg nauw nam met de Schrift en de
Traditie. Hij leek beiden méér als een kraam te zien waaruit men vrij
kan kiezen wat men past. Van een 'recht', verantwoord verstaan van
(vooral) het Oude Testament was echter geen sprake en ook in het
Nieuwe Testament had hij selectief gewinkeld. Ik ben theoloog: ik merk
dit op.
We spraken over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus. Het
bleek dat onze nieuwe bisschop juist die woorden en daden van Jezus,
waar hij persoonlijk moeite mee had, tot diens menselijke natuur wilde
rekenen en bijgevolg veranderlijk zoals de cultuur, terwijl hij die
woorden en daden van Jezus, die hem persoonlijk goed schikten, juist
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aan diens goddelijke natuur toeschreef die immers eeuwig en
onveranderlijk is. Zo liet zich niet al moeilijk raden wie er in deze
vernieuwende theologie eigenlijk God geworden was. Juist, meneer
zèlf.
'In het leven van Jezus draaide alles om de liefde', zo wist hij te
vertellen, 'en daarom liep zijn leven ook uit op de verrijzenis.' Nee, niet
God had Jezus opgewekt, maar de voortzetting van zijn leven na de
dood was enkel het logisch gevolg geweest van zijn eigen levensweg.
Kortom, voor wie Jezus écht navolgt (en hij had een boekje geschreven
waarin stond hoe je dit moet doen), krijgt de dood niet het laatste
woord.
'Alles draait om de liefde, want de liefde vergeeft alles, verzoent alles
en dekt alles toe, zelfs nog vóór het aan het licht komt.´ Met dit
geloofsartikel had hij tegelijk de Bijbelse noties van rechtvaardiging,
oordeel, hemel en hel, schuld en boete, als verouderde meuk buiten de
deur gezet, als 'niet meer van deze tijd!' De 'God der wrake' die zich
woedend kon maken over het geweld op weerloze mannen, vrouwen en
kinderen, leek wel op leeftijd gekomen: een lieve, tandeloze, oude opa,
zo eentje die alles wel goed vindt en die wat scheef is recht breidt en zo
de beste vriend geworden is van al wie ook maar iets op zijn of haar
kerfstok heeft. Bij Hem kom je er blijkbaar makkelijk mee weg! De
weerloze slachtoffers verdwijnen zo in een moeras van liefde, vergeven
en vergeten, alsof ze er nooit zijn geweest. Onder zo'n dikke deken kan
het flink stinken naar onrecht en naar uitbuiting, dacht ik. Alles het
gevolg van selectief winkelen en vooral ook van een gebrek aan
bescheidenheid.
Als de schapen zichzelf weiden, wie zal hen hoeden?
Joop Butti
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PASTORALIA
Allen broeders en zusters
Zoals U ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus
Franciscus onlangs een moedige reis ondernomen naar
Irak. De reden van zijn tocht is, dat in dit land de bakermat ligt van ons
christelijk geloof, maar ook van andere religies, namelijk jodendom en de
islam. Ooit is Abraham, die door alle drie deze religies wordt beschouwd als
grondlegger van hun geloof, vanuit Ur, een oude stad in het huidige Irak, op
pad gegaan, een hem onbekende toekomst tegemoet.
De reis van onze paus was niet zonder risico’s, vanwege het coronavirus,
wat ook daar woekert, en vanwege de gespannen situatie in deze regio.
Maar toch mogen we zeggen, dat de reis van onze paus volkomen geslaagd
is en volledig aan haar doel heeft beantwoord. Franciscus kwam als ‘pelgrim
van vrede’. Uiteraard wilde hij de christelijke gemeenschappen in Irak, die
het in al het strijdgewoel zwaar te verduren hebben gehad, een hart onder de
riem steken. Maar ook wilde hij als ‘verbinder’ de verschillende religies en
andere groepen, die met elkaar in de clinch liggen, hoop op verzoening
bieden. Dit vanuit de gedachte, dat we als mensen van goede wil, toch
allemaal uit zijn op vrede.
Deze inspiratie heeft onze paus onlangs nog uitgewerkt in een baanbrekend
document, dat heet: “Fratelli tutti”, ‘allen broeders en zusters’. Hierin pleit hij
voor het wereldwijd zoeken naar gemeenschappelijke noemers, dit ook om
de toekomst van komende generaties, veilig te stellen. Het gaat om thema’s
als beëindiging van alle vormen van geweld, een einde aan verspilling en
vervuiling van ons milieu, en ook het doorbreken van de veel te oude kloof
tussen arm en rijk.
Dat onze paus hiervoor de aandacht vraagt, lijkt me broodnodig. Want, zoals
ik onlangs nog zag in een voorlichtingscampagne van het Wereld Natuur
Fonds (WNF): onze generatie is de eerste die weet heeft van klimaatrisico’s,
maar is ook de laatste die nog iets kan doen om de teloorgang van Gods
goede schepping te voorkomen.
Dat op deze manier ‘onze generatie’ op deze en andere brandende kwesties
wordt aangesproken, brengt de zaak natuurlijk dicht bij onze eigen
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leefwereld. Het is vijf voor twaalf, maar het is nog niet te laat. Aan ons adres
klinkt er een ernstige waarschuwing, maar er ligt ook een ‘schone uitdaging.’
Naar mijn mening mogen wij ons ook hier, in ons werkgebied, aangesproken
voelen. Ook bij ons in Salland en het Vechtdal, gaat het, zeker in deze
ingewikkelde tijd, om het zoeken naar verbinding. Want alleen samen komen
we door deze huidige crisis.
Als voorbeeld noem ik U de situatie van onze jongeren. Hoe kunnen we hen
een perspectief blijven bieden op toekomst ? Nu, in deze coronatijd, staan,
door (noodzakelijke) beperkingen, hun opleidingsmogelijkheden, maar ook
hun sociale contacten, onder immens zware druk. Maar dit is niet het enige
gevaar, dat voor hen op de loer ligt. Want door de erfenis van onze
welvaartsmaatschappij, staan ook natuur en milieu op het spel. Juist onder
deze leeftijdsgroep lijkt moedeloosheid steeds grotere vormen aan te nemen.
En dit lijkt me geen goede ontwikkeling ! Het is mijn vaste overtuiging, dat we
hieraan alleen iets kunnen doen, door, ook als kerk, over onze eigen
grenzen heen te kijken en – in samenwerking met andere kerken,
maatschappelijke groeperingen en overheidsinstanties – als ‘broeders en
zusters’ de handen ineen te slaan, en te kijken, hoe we onze kinderen en
kleinkinderen, een ‘stip aan de horizon’ kunnen bieden.
De noodzaak van deze gezamenlijke aanpak geldt volgens mij op veel meer
gebieden. Ook als het gaat om hoe we bijvoorbeeld onze lokale kerken
kunnen behouden als plek van samenkomst en ontmoeting voor de
plaatselijke gemeenschap, zullen we mijns inziens, ter plekke de handen
ineen moeten slaan.
Van harte hoop ik, dat ook de komende verkiezingen een aanzet mogen
bieden om verder te kijken dan alleen het eigen belang, en samen de
schouders te zetten onder onze gemeenschappelijke toekomst.
We weten nog niet wat die toekomst ons brengen gaat, maar in de geest van
‘fratelli tutti’ ( ‘allen broeders en zusters’) mogen we deze – in het voetspoor
van onze aartsvader Abraham – hoopvol tegemoet gaan.
Pastoor André Monninkhof

- 14 -

Kerkblad St. Stephanus pasen 2021

EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Hans Huijgen, geboren te De Krim. Na mij opleiding
ben ik in 1972 bij Wavin gaan werken als operator en later als
teamleider. In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs
/ begeleiding. Hiervoor eerst de 4 jarige opleiding in Utrecht
gevolgd als docent omgangskunde. Daarna nog een jaar
gestudeerd voor gecertificeerd Jobcoach. Vervolgens bij Larcom in
dienst, voor begeleiding jongeren met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, voor de gemeente Hardenberg / Ommen en UWV
Zwolle. In 1980 ben ik getrouwd met Ans Campmans uit Nijverdal
en zijn wij in Hardenberg komen wonen. Wij hebben 2 dochters ,
een zoon, 2 kleindochters en de 3e is op komst.
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als voorzitter OR bij Wavin
en secretaris bij de schietsport in Hardenberg. Dit is tevens ook
mijn hobby.
Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan, maar in september 2020
kreeg ik de kans om vervroegd te stoppen met werken. Ik was
nog niet bij huis, of men vroeg mij voor de functie van financieel
beheerder bij Geloofsgemeenschap St Stephanus. Na een
gesprek met voorzitter en secretaris heb ik in februari 2021 deze
functie op mij genomen.
Met vriendelijke groet,
Hans Huijgen
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD
Beste medeparochianen,
Het is bijna Pasen als u dit kerkblad in de bus of per mail krijgt. En
inmiddels heeft onze parochie besloten dat er in alle locaties weer
vieringen mogen zijn. Maar….. wat onze kerk betreft is er weinig
veranderd t.a.v. het moment dat wij besloten te stoppen met de
vieringen hier in Hardenberg. De besmettingen lopen weer op en de
kerk nu openstellen en daarna toch maar weer besluiten dat het niet
gaat, dat is niet goed. Dan weet op een gegeven moment niemand
meer hoe of wat.
Er zijn mensen die zeggen dat nu al veel van onze kerkbezoekers
gevaccineerd zijn, dus minder kans op besmettingen. Dat kan zo zijn,
maar wij gaan niet vragen om een vaccinatiebewijs. Daarentegen zijn
de mensen die in de kerk aanwezig moeten zijn om de vieringen
mogelijk te maken, qua leeftijd nog niet aan de beurt voor een
vaccinatie. Dus voorlopig blijft onze kerk gesloten. En dit besluit is
met pijn in hart genomen. Wij missen jullie ook heel erg en hadden
graag anders beslist.
Ook al kunnen we hier niet vieren, we willen toch graag een
gemeenschap zijn die er is voor zijn parochianen. Ik weet dat er veel
ons zijn die, op wat voor manier dan ook, contact met elkaar
onderhouden en naar elkaar omzien. Elkaar vragen hoe het gaat en
soms een luisterend oor zijn op momenten dat het even niet goed gaat.
Mocht u dit missen en heeft u, of iemand uit uw omgeving, behoefte
aan contact met iemand van de bezoekgroep of een pastor, neem
dan contact op met Jacqueline Ruizenaar 0523 26 48 46. We willen er
zijn voor u.
Een aantal mensen heeft aangegeven dat zij het prettig vinden om een
misboekje bij de hand te hebben. Deze brengen wij rond omdat ze
anders toch maar ongebruikt in de kerk blijven liggen. Hebt u hiervoor
ook belangstelling en ontvangt u ze nog niet, laat het even weten, het is
zo geregeld.
In dit kerkblad vindt u de vieringen rondom Pasen op de andere
locaties. Wilt u deze bezoeken dan zult u zich daar moeten
aanmelden.
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Verder is er geen rooster van vieringen opgenomen, omdat er in deze
periode veel wisselingen zijn. Voor de actuele roosters van vieringen
kunt u kijken op de website van onze Geloofsgemeenschap of
deEmmanuelparochie, daar vindt u een link naar de roosters. Ook
staan in de Toren de vieringen vermeld.
Tijdens de viering van Palmzondag zijn ook onze palmtakjes weer
gewijd. Belangstellenden kunnen op de zaterdag voor Pasen tussen
12 en 13 uur een takje ophalen bij de kerk.
Tot slot wens ik u allen een gezegend en zalig Pasen,
mede namens de Locatieraad en profieldragers
José Terhorst
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BERICHT EMMANUALPAROCHIE

Communiqué 9 maart 2021
Beste parochianen,
Naar aanleiding van de persconferentie van onze regering van
maandagavond 8 maart jl., hebben we in pastoraal team en parochiebestuur
van onze Emmanuelparochie, opnieuw stil gestaan bij het al of niet vieren
met kerkgangers erbij.
Zoals bekend, hebben we als team en bestuur op 28 januari jl. besloten, om
vooralsnog niet meer te vieren met kerkgangers erbij, onder vanwege de
urgentie, die spreekt uit de invoering van de avondklok en het hoge aantal
besmettingen ook in ons gebied.
De avondklok is er nog altijd, en ook het aantal besmettingen is – ook in ons
gebied – nog steeds aanzienlijk. Hierover zijn we als pastoraal team en
parochiebestuur, nog steeds zeer bezorgd. Echter, onze regering heeft ook
enige versoepelingen aangekondigd. Zo is bijvoorbeeld de uitoefening van
contactberoepen inmiddels weer mogelijk, en misschien gaat binnenkort ook
de instellingen voor hoger onderwijs en de universiteit weer open. Verder
geeft onze regering aan, dat – mits de ontwikkelingen dit toelaten – er rond
de Pasen mogelijk sprake is van het verder van het slot doen van onze
samenleving. Eén van de overwegingen hierbij is, dat het ons steeds meer
moeite kost, om de huidige langdurige lockdown vol te houden.
Dit alles overziende; en ook gelet op een recente brief van de Kardinaal,
waarin hij vraagt om te blijven vieren met maximaal 30 kerkgangers; en op
beslissingen in andere parochies in ons Aartsbisdom, hebben we als
pastoraal team het volgende besloten:
- Op Palmzondag, zondag 28 maart a.s., zal er weer met maximaal 30
kerkgangers worden gevierd in onze parochiekerken in Dedemsvaart,
Ommen en Heino.
- Het Paastriduüm (Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en de
Paaswake, zaterdagavond 3 april a.s.) zal – zoals voorzien in het
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rooster – worden gehouden in de parochiekerken van Slagharen,
Ommen en Heino, eveneens met maximaal 30 kerkgangers.
Dit alles in overleg met onze locatieraden en pastoraatsgroepen en onder
het voorbehoud, dat de omstandigheden zodanig zijn en blijven, dat er –
vanaf zondag 27 maart a.s. – in genoemde parochiekerken weer veilig en
verantwoord gevierd kan worden met maximaal 30 kerkgangers. Dit besluit
hebben we als pastoraal team gedeeld met ons parochiebestuur. Het
parochiebestuur steunt onze beslissing.
Als pastoraal team en parochiebestuur hopen we, dat met het inluiden op
zondag 28 maart a.s. van de zomertijd, er ook in onze parochiekerken ‘een
nieuwe lente mag aanbreken.’
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun, ook in de afgelopen weken.
Als team en bestuur wensen we U van harte Gods rijkste zegen, heel veel
sterkte met alles, en een goede opgang naar Pasen.
Met vriendelijke groet, namens pastoraal team en parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof

- 19 -

Kerkblad St. Stephanus, pasen 2021

BERICHT EMMANUALPAROCHIE
Aanvulling parochiebestuur Emmanuelparochie
Beste parochianen,
In de parochiebladen van oktober jl. en ook op de website van onze
parochie, deelden wij als bestuur en pastoraal team van onze parochie met
U onze zorgen over de continuïteit van het bestuur van onze
Emmanuelparochie.
Omdat binnenkort de maximale benoemingstermijn van acht jaar van enkele
bestuursleden zal verstrijken, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van
ons parochiebestuur. Daar komt bij, dat de bestuursleden, wier
benoemingstermijn binnenkort zal eindigen, gedurende aanzienlijke tijd hun
beste krachten hebben gegeven aan onze parochie en hun
geloofsgemeenschappen. Hier zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Dan lijkt het
ook goed, dat het bestuurlijke ‘estafettestokje’ kan worden doorgegeven en
dat nieuwe krachten onze bestuurlijke gelederen komen versterken.
Daarom zijn wij blij om U te kunnen laten weten, dat wij voor ons
parochiebestuur een nieuwe, aankomend, vice-voorzitter hebben
gevonden. Het betreft de heer Gerard Boekel uit Hoonhorst. Op dit moment
zit hij in de locatieraad/pastoraatsgroep van de Cyriacusgeloofsgemeenschap in Hoonhorst, en behartigt daar de portefeuille
gemeenschapsopbouw. In de tijd die komen gaat, zal hij deelnemen aan
onze bestuursvergaderingen en in zijn nieuwe functie worden ingewerkt door
de huidige vice-voorzitter, mevrouw Hermien Schoorlemmer. Als
parochiebestuur en pastoraal team zijn we blij, dat de heer Gerard Boekel
het vice-voorzitterschap van onze Emmanuelparochie wil gaan vervullen. Te
zijner tijd zullen we hem voor benoeming voordragen bij onze Aartsbisschop,
Kardinaal Eijk.
Voor ons parochiebestuur zijn we nog op zoek naar een nieuwe secretaris
en een nieuwe penningmeester. Hierover lopen nog gesprekken.
Al met al hebben we goede hoop, dat het parochiebestuur van onze
Emmanuelparochie binnenkort weer op sterkte zal zijn, om haar werk ten
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dienste van de parochie met haar elf geloofsgemeenschappen en U als
parochianen, goed te kunnen vervullen.
Dank voor Uw betrokkenheid en meedenken in de afgelopen tijd, fijn dat we
nu dit goede nieuws met U mogen delen.
Met vriendelijke groet, Namens parochiebestuur en pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof
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BERICHT EMMANUALPAROCHIE

Toekomst Emmanuelparochie
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben ons de nodige vragen bereikt
over de toekomst van de Emmanuelparochie, en haar
geloofsgemeenschappen. Dit in het licht van besluiten van buurparochie
(onder meer in Deventer en omgeving en in Raalte en omgeving) om op
termijn (binnen 5 jaar of nog eerder) enkele plaatselijke kerken te sluiten.
Naar aanleiding van deze vragen, laten wij (pastoraal team en
parochiebestuur) U het volgende weten.
Ook in onze Emmanuelparochie denken wij na over de toekomst van onze
parochie en haar geloofsgemeenschappen. In dat kader hebben wij als
pastoraal team en parochie recent een brief gestuurd aan de locatieraden en
pastoraatsgroepen in onze geloofsgemeenschappen. In deze brief geven wij
als bestuur en team een denkrichting aan over de toekomst van onze
parochie.
Deze denkrichting is als volgt:
a. Onder meer omdat het pastoraal team voor onze Emmanuelparochie
naar verwachting, in de toekomst zal bestaan uit drie pastores, kunnen
wij als pastoraal team – tot onze spijt – niet meer in alle elf de locaties
van onze parochie het pastoraat in volle omvang aanbieden. Daarom
streven wij als pastoraal team en parochiebestuur ernaar, om het
pastoraat te gaan clusteren.
Dit clusteren van pastoraat zal betekenen:
- Dat er drie clusters komen:
o het cluster Ommen, met de locaties Ommen, Lemelerveld en
Vilsteren
o het cluster Dedemsvaart, met de locaties Dedemsvaart,
Slagharen, Hardenberg en De Belte
o het cluster Heino, met de locaties Heino, Dalfsen, Hoonhorst
en Lierderholthuis
- Dat het pastoraat in volle omvang zal worden aangeboden op drie
plekken, te weten: Ommen, Dedemsvaart en Heino. Dit pastorale
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aanbod omvat de pastorale kerntaken: liturgie, catechese, diaconie
en gemeenschapsopbouw
- Dat er binnen deze clusters zal worden samengewerkt, als het gaat
om de uitvoering van deze pastorale kerntaken. Voorbeeld hiervan:
de sacramentenvoorbereiding (zoals de voorbereiding van doop,
eerste heilige communie en vormsel) zal voor de locaties Ommen,
Lemelerveld en Vilsteren gaan plaatsvinden in Ommen. Op dezelfde
wijze zal dit ook in de andere beide clusters gaan gebeuren.
b. Als team en bestuur streven wij ernaar om in al onze locaties pastoraal
aanwezig te blijven en pastorale nabijheid te handhaven. Deze
nabijheid, zoals het bezoekwerk en andere vormen van pastorale
aandacht, zal echter vorm gegeven moeten worden door deze locaties
zelf. Afscheidsvieringen kunnen in al onze locaties blijven plaatsvinden,
onder leiding van een lid van het pastoraal team of van een daartoe
opgeleide voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap.
c. Omdat wij voor alle elf de locaties een plaats van samenkomst en
ontmoeting van de geloofsgemeenschap willen behouden, streven wij
als team en bestuur ernaar, om – zo lang dit kan – al onze
parochiekerken open te houden.
Deze denkrichting zullen wij als team en bestuur zo spoedig als de huidige
omstandigheden dit toelaten, bespreken met de locatieraden en
pastoraatsgroepen in onze Emmanuelparochie.
Hiermee hopen wij als team en bestuur U een indruk te hebben gegeven van
onze plannen over de toekomst van onze Emmanuelparochie en haar
geloofsgemeenschappen.
Namens team en bestuur dank ik U voor uw betrokkenheid en steun, en
wens U Gods rijkste zegen, heel veel sterkte met alles, en: blijf gezond !
Met vriendelijke groet,
Pastoor André Monninkhof
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BEZINNINGSDAG 2020
Zaterdag 11 januari, 9 uur ’s ochtends. Bij onze Stephanuskerk
heeft zich een gemêleerd gezelschap verzameld: 2 dames uit het
AZC, 5 Poco à Poco-leden, 2 leden van het Stephanuskoor en nog
een aantal trouwe en iets minder trouwe kerkgangers. Wij van de
organisatie zijn blij met deze grote opkomst! De reis gaat naar
Twente, we bezoeken vandaag het klooster van de
Franciscanessen zusters in Denekamp en het moederklooster in
Thuine, in Duitsland.
Bij aankomst in Denekamp worden we hartelijk ontvangen door de
zusters met koffie / thee en een megagroot stuk boterkoek. We
krijgen eerst even de kans om bij te praten en /of elkaar beter te
leren kennen, daarna luisteren we naar een zeer interessante
lezing van pastoor Zegveld over roepingen, het thema van deze
dag. Na deze inleiding, gaan we met elkaar in gesprek en de drie
jonge zusters (allen in de 30!!) die vorig jaar vanuit Indonesië naar
Denekamp verhuisd zijn en inmiddels al behoorlijk goed
Nederlands praten, vertellen over hun roeping. Erg interessant om
te horen wat deze jonge vrouwen bewogen heeft om te kiezen voor
het kloosterleven! Na hun verhalen hebben ze voor ons gedanst op
de melodie “Here I am Lord” en dat was een bijzonder mooie en
symbolische dans.
Om kwart voor 1 is het tijd voor een warme maaltijd, ik zou bijna
zeggen: het drie gangen diner, want een sterrenrestaurant doet
bijna niet onder bij wat er in dit klooster geserveerd wordt, heerlijk!
Ook tijdens de maaltijd genoeg tijd om met elkaar te praten, het
leuke was ook dat de 5 aanwezige zusters zich verdeelden over de
tafels, ieder groepje uit Hardenberg, werd dus uitgebreid met een
zuster uit Indonesië. Aangezien we zelf al met een internationaal
gezelschap waren, leverde dit erg boeiende gesprekken op!
Na de maaltijd namen we weer plaats in de auto’s en reden de
chauffeurs naar Thuine, waar de ontvangst door de zusters van het
moederklooster ook weer bijzonder hartelijk was. Dit keer geen
koffie met boterkoek, maar “Kaffee mit Kuchen” en zeer veel
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eigengebakken koekjes. Nooit geweten dat nonnen ook zo goed
konden bakken!
De Duits sprekende zusters die ons het hele klooster, inclusief de
kloostertuin, kerk en kapelletjes hebben laten zien, deden
ontzettend hun best om er allerlei interessants over te vertellen en
ik moet zeggen: dat is hen bijzonder goed gelukt. Het
Hardenbergse gezelschap was zeer geboeid door alles wat ze
zagen en hoorden en de middag vloog voorbij! We waren ook nog
even in het museum dat ook bij het klooster in Thuine hoort, een
museum met allerlei voorwerpen en foto’s uit alle delen van de
wereld. Moeder overste vertelde dat er vanuit Thuine in de
afgelopen 150 jaar ook zusters vertrokken zijn naar alle delen van
de wereld, er is een congregatie in Italië, maar ook in landen buiten
Europa.
Het laatste stukje van de rondleiding ging over het kloosterkerkhof,
waar ook de oprichtster begraven ligt. Daar hebben we nog even
met ons allen gezongen en bij het Mariakapelletje hebben we een
Lourdeslied gezongen, met dank aan één van de kosters, die het
lied bijna helemaal uit haar hoofd kende!
Iets na 5 uur hebben we afscheid genomen van de zusters en zijn
we weer naar Hardenberg vertrokken. Moe maar voldaan, ik denk
dat ik namens iedereen die mee was, spreek als ik zeg dat het een
geweldige dag was! Van de dans van de Indonesische zusters heb
ik een filmpje op mijn telefoon staan, mocht iemand dat willen
hebben, dan kan ik dat zo doorsturen. Dan hoor ik het graag!
Veronique Reimer
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ACTIE KERKBALANS
Als het goed is heeft u allen inmiddels een brief óf e-mail gekregen om mee
te doen aan de actie Kerkbalans. De mail is op 3 maart j.l. verstuurd (Geen
e-mail ontvangen, kijk dan eens bij de Spam berichten)
Heeft u geen post of mail ontvangen, meldt dit dan bij de penningmeester of
Piet van der Burg.
Mocht u nog niet hebben gereageerd, zou u dan zo vriendelijk willen
zijn, dit alsnog op korte termijn te doen?
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VASTENACTIE
De vastentijd is bijna voorbij, maar ik wil nog wel graag de
VASTENACTIE onder uw aandacht brengen. Deze staat dit jaar
in het teken van een hoopvolle toekomst voor jongeren
middels goede scholing. Gebrek aan scholing is een belangrijke
oorzaak van werkeloosheid en armoede.
Daar er nu geen collecte of actie via de geloofsgemeenschappen
is, vermeld ik hier het landelijke rekeningnummer
NL21INGB 0000 0058 50 tnv Vastenactie Den Haag
Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan
Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken
aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden
daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en
welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen
gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig.
Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun
geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of
afkomst.
Zullen we samen nog meer mensen een waardig bestaan geven?
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PASTOR THOMAS FONDS
Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u hartelijk danken
voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van
Kerstbomen, erwtensoep, rookworsten en balkenbrij , mochten wij
het prachtige bedrag van € 1540,- overmaken op de rekening van
het Thomas Fonds. Ook mochten wij rechtstreeks op het
bankrekeningnummer en aantal bedragen ontvangen.
Hiervoor allen onze hartelijke dank.
Zoals Pastor Thomas aangaf in het vorige parochieblad , heeft hij
een aantal gezinnen geld kunnen geven voor voedsel.
Door de kerstactie en de giften die wij in contanten en via de
bankrekening mochten ontvangen , kan hij hier gelukkig mee door
gaan.
Zo hopen wij daar een steentje te kunnen bijdragen voor onze
medemensen.
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en Pastor
Thomas nogmaals hartelijk dank.
Tevens willen wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2021
wensen.
Bestuur Pastor Thomas Fonds
Pastor Thomas
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KATHOLIEKE RADIO
Venite et Audite ( Kom en luister): een uurtje Katholieke radio.
Venite et Audite is een Katholiek radioprogramma, op de regionale
zender,
van onze eigen Emmanuelparochianen: René Huyskes uit Ommen
en Karin Drost uit Dalfsen.
Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek.
Regelmatig terugkerende onderdelen in het programma zijn:
Heiligenkalender, Katholieke spiritualiteit, kerkgeschiedenis,
bekeringsverhalen.
Het programma is zondags te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur op
zowel
www.radiozwolle.com als op www.vechtdalfm.nl en via 105.9 FM en
106.3 FM
U bent van harte welkom bij Venite et Audite!

ZIEKTE EN HERSTEL PASTOR HANS
Beste parochianen,
eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik
bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er wellicht
sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader
onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is
geweest of niet. Maar dat onderzoek kan pas plaatsvinden wanneer ik
geheel hersteld ben van de gevolgen van de hersenschudding en dat
herstel gaat langzamer dan ik graag zou willen.
Daarom is nu nog niet te zeggen wanneer ik weer kan gaan werken. Ik
vind dat moeilijk, want ik mis wat ik het liefste doe en ik mis het contact
met jullie. Wanneer ik weer kan gaan werken is nog niet te zeggen.
Hartelijke groet pastor Hans.
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BESPREKING18-03-2021 KERN LOCATIERAAD ST.
STEPHANUS HARDENBERG.
José Terhorst, Hans Huijgen en Ad v.d. Wurff.
Na een lange tijd is het toch weer goed om met de kern van onze locatieraad
een korte vergadering te houden. Zeker nu er ook weer een nieuwe fin.
beheerder is.
Voor Hans is het de eerste bijeenkomst in deze samenstelling. Hij is reeds
voortvarend aan de slag gegaan en zal na een korte inwerkperiode zeker zijn
weg wel vinden.
We zijn dan ook zeer verheugd met zijn benoeming door het
parochiebestuur.
De volgende punten zijn tijdens deze bespreking aan de orde geweest:
1. De actie Kerkbalans.
Mede door de coronaperikelen verloopt deze anders dan normaal
gebruikelijk is.
De parochianen waarvan wij over een e-mail adres beschikken zijn per mail
benaderd met het verzoek hun kerkbijdrage en indien zij een papieren versie
van het kerkblad willen ontvangen daarvoor een extra bijdrage ad € 15,00
over te maken.
Zij die niet over een e-mailadres beschikken hebben een brief ontvangen
met het verzoek
hun bijdragen aldus schriftelijk kenbaar te maken.
Omdat het bovenstaande kennelijk niet voor iedereen duidelijk is gebleken
worden de e-mail binnenkort nogmaals verzonden. Ook in het nog voor
Pasen te verspreiden kerkblad wordt zeker aandacht besteed aan het
fenomeen actie Kerkbalans.
2. Vóór Palmzondag willen we de nieuwe Kerkbladen nog bij de parochianen
laten bezorgen.
Deze boekjes werden gedrukt bij het Vechtdal College. De reproafdeling van
het Vechtdal College wordt per 1 april opgeheven, wij kunnen daarna dus
geen gebruik meer maken van hun diensten. Er wordt naar een oplossing
gezocht.
3. Het openstellen van onze kerkzaal voor het houden van vieringen zullen
wij nog enige tijd uitstellen. Ofschoon er maximaal 30 mensen aan de
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vieringen deel zouden mogen hebben achten wij het risico in een zeer
beperkte ruimte als onze kerkzaal te groot.
Zeker nu het aantal besmettingen thans nog hoog blijft. In een grote kerk
kunnen wij ons voorstellen, dat het risico voor besmetting wel acceptabel is.
Zij die beslist aan een viering deel willen nemen zouden dat kunnen doen in
bijvoorbeeld Slagharen, Dedemsvaart of Ommen.
4. Gewijde palmtakjes kunnen aan de voordeur bij onze zaal op zaterdag 3
april tussen 12.00 en 13.00 uur worden opgehaald.
5. Zoals reeds eerder is aangegeven kunnen fin. bijdragen en nota’s niet
meer via de ABN worden voldaan. Onze rekening aldaar wordt/is inmiddels
opgeheven. Zoals vaker met dit soort zaken het geval is is dit niet zo simpel
als het lijkt. Maak van voornoemde bank t.b.v. onze kerk echt geen gebruik
meer. Dat geeft alleen maar verwarring en overlast.
In de toekomst willen we de parochianen ook meer op de hoogte stellen van
de fin. stand van onze locatie. Men heeft gewoon recht om te weten wat er
met de verstrekte bijdragen gebeurt.
6. Zo gauw dat mogelijk is willen we onze kerkzaal weer open stellen voor
het houden van vieringen en een normale vergadering van ons voltallig
bestuur organiseren.
Hopelijk hebben de parochianen begrip voor de huidige gang van zaken.
Namens het bestuur,
AvdW, secretaris.
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RK Parochie St. Stephanus
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg

MUTATIEFORMULIER
Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*
Naam: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….
Postcode / woonplaats: ………… …… ………………………..
Geboortedatum en –plaats: …..-…..-…….. ……………………
Nieuw adres
Adres: ……………………………………………………………….
Postcode / woonplaats: ………… …… ………………………..
Telefoonnummer: ………………………
Geboorte / doop*
Naam en voorletters: ………………………………………………
Roepnaam: ……………………………..
Geboortedatum en –plaats: …..-…..-…….. ……………………
Gedoopt: RK / NH / GE*

Overlijden
Naam: ……………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….
Geboortedatum: …..-…..-……….
Overlijdensdatum: …..-…..-……….
 Doorhalen wat niet van toepassing is
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