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Jaargang 50 
Nr.02 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Hierbij het zomernummer van onze geloofsgemeenschap St. 
Stephanus. Op 30 mei is de herstart van de vieringen in 
Hardenberg, informatie hierover vindt u in het kerkblad.  
Verder in het kerkblad informatie over de Kerkbalans, graag 
hiervoor uw aandacht. 
 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende 
parochieblad ingeleverd kan worden tot uiterlijk: 
 
    Maandag 6 september 2021 
 

 
 
Redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail: redactiestephanus@gmail.com 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 

Pastoraal team: 
- A.  Monninkhof, pastoor     tel. 06 - 22 78 61 51  
monninkhof@hetnet.nl 
- J.G. Butti, pastoraal werker    tel. 06 - 22 23 98 28 
pastorbutti@ziggo.nl 
- M.W.M. Klein Overmeen –Groot Zwaaftink, 
pastoraal werker        tel. 06 - 18 27 64 84 
m.kleinovermeen@ziggo.nl 
- J.W. de Vries, parochivicaris    tel. 06 – 45 29 02 66  
Prhansdevries2020@gmail.com  
 
Pastor Butti is eerste aanspreekbaar voor Hardenberg 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores De Vries, 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 
 
 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
mailto:rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl
mailto:Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
mailto:Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
mailto:Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/
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 kunt u contact opnemen met een lid van het 
pastoresteam. 
 
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 

mailto:caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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HERSTART VIERINGEN IN ONZE KERK 

 
Eind december hebben wij als Locatieraad besloten om de 
vieringen in onze kerk stop te zetten. We hadden daarvoor 
gegronde redenen en het was een besluit dat we met pijn in ons 
hart hebben genomen. Toen dachten we nog dat het een paar 
weken zou zijn, maar inmiddels is het 5 maanden geworden.  
En ondanks dat er in de regio vieringen worden gehouden waar wij 
zeer welkom zijn, er nog steeds life uitzendingen zijn vanuit 
Ommen etc en ook de KRO iedere zondag een Eucharistie 
uitzendt, missen we het bij elkaar komen in onze kerk. Ook wij 
missen jullie en willen heel graag weer beginnen met de vieringen. 
Dat we het niet eerder durfden had te maken met het zeer 
wisselende verloop van het virus. En om dan weer open te gaan en 
dan weer te moeten sluiten is geen beleid. 
Nu durven we het aan, de meeste ouderen onder ons zijn 
waarschijnlijk inmiddels gevaccineerd en het virus lijkt zich wat in te 
houden. Laten we het hopen. 
Daarom: op 30 mei a.s. zullen wij onze kerkzaal weer 
openstellen om samen te vieren. Er is wel een maar. Ook nu 
zullen we ons, ondanks de vaccinaties, aan de Corona-regels 
moeten houden en mogen er maar een beperkt aantal mensen 
aanwezig zijn. Daarom zal men zich wel moeten inschrijven voor 
de viering. Dat kan op donderdag 27 mei. Ad zal dan de namen 
noteren. 
Omdat we er toch een feestelijk tintje aan willen geven, hebben we 
besloten om na de viering buiten voor koffie te zorgen. Hopelijk is 
het weer ons goed gezind. 
SAMENVATTEND:  
Zondag 30 mei om 11u weer de eerste viering in onze kerk 
Telefonisch aanmelden hiervoor op donderdag 27 mei van 10-
12 uur,  
tel.no 0523 260 345 
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AGENDA 
 
 

Zo. 30-05 / 11:00 uur H. Drie Eenheid 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
      
Zo. 06-06 / 11:00 uur Sacramentsdag 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
 
Zo. 13-06 / 11:00 uur 11e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor M. klein Overmeen 
 
Zo. 20-06 / 11:00 uur 12e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     Vaderdag 
 
Zo. 27-06 / 11:00 uur 13e zondag dh jaar 
     Voorganger nog onbekend 
 
Zo. 04-07 / 11:00 uur 14e zondag dh jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
 
Zo. 11-07 / 11:00 uur 15e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
 
Zo. 18-07 / 11:00 uur 16e zondag dh jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
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Zo. 25-07 / 11:00 uur 17e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
 
Zo. 01-08 / 11:00 uur 18e zondag dh jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Slagharen 1 
 
Zo. 08-08 / 11:00 uur 19e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
 
Zo. 15-08 / 11:00 uur Maria Hemelvaart 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
 
Zo. 22-08 / 11:00 uur 21e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor M. klein Overmeen 
 
Zo. 29-08 / 11:00 uur 22e zondag dh jaar 
     Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     Collecte MIVA 
 
Zo. 05-09 / 11:00 uur 23e zondag dh jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Dedemsvaart 
 
Zo. 12-09 / 11:00 uur 24e zondag dh jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Slagharen 2 
 
Zo. 19-09 / 11:00 uur 25e zondag dh jaar 
     Gebedsviering 
     Voorganger werkgroep Hardenberg 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
 
Lectoren 
Zo. 30-05 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo.  13-06 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 20-06 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 27-06 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 11-07 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo.  18-07 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo.  25-07 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 01-08 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 08-08 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo.  15-08 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 22-08 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 29-08 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 05-09 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 12-09 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 19-09 / 11:00 uur  geen 
 
Kosters 
Zo. 04-07 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 11-07 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo.  18-07 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo.  25-07 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 01-08 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 08-08 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo.  15-08 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 22-08 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 29-08 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo. 05-09 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 12-09 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 19-09 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
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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. 
 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
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PASTORALIA  
 

Je leven in één herinnering 
 
Elke zondagmorgen, op weg naar de viering 
van negen uur luister ik in de auto naar het 
programma “Hoogtij” van RTV Oost. Zaken over kerk, religie en 
samenleving komen daar aan de orde.  
Altijd in de vorm van een interview.  
Zo ook een tijdje geleden schakelde ik in, en hoorde vanuit het 
niets de zin:  
“Stel dat je na je dood één herinnering mee mag nemen naar het 
hiernamaals, welke kies je dan?” 
Een interview met iemand die deze vraag gesteld had aan 
inmiddels honderden mensen van hele verschillende pluimage. 
Aan bejaarden en studenten, aan directeuren en daklozen, aan 
christenen, moslims en atheïsten.  
Wat een mooie, prikkelende vraag vond ik dat. En ik werd meteen 
heel nieuwsgierig naar de antwoorden die de mensen daarop 
gegeven hadden.  
Heel divers, zo bleek uit het interview.  Ten eerste bleek uit de 
antwoorden, dat niemand de herinnering aan zijn of haar carrière 
wilde meenemen. Ook de herinnering aan financiële meevallers in 
het leven werden het niet waard bevonden om mee te nemen. 
Blijkbaar zijn de dingen waar we ons doorgaans druk om maken, 
niet de dingen waar het werkelijk om gaat.  
Zelfs lang niet alle antwoorden hadden te maken met geluk, of met 
gelukkig zijn.  
Sommige herinneringen waren zelfs die aan een moeilijke periode 
in het leven, maar blijkbaar had zo`n periode dan toch zin gehad; 
was men ‘gelouterd’ eruit gekomen.  
Een voorbeeld: een man had verteld dat zijn dochtertje gestorven 
was in zijn armen. Vreselijk, dat gun je niemand. Maar hij had er 
toch voor gekozen om die herinnering mee te nemen. Hij had het 
leven langzaam uit haar weg voelen glijden, en juist in dat moment 
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had hij zich meer dan ooit verbonden met haar gevoeld. Verbonden 
met haar en met het leven. 
Je verbonden voelen met de ander, met de mensen om je heen, 
dat was waar de vele antwoorden op neer kwamen.  
En als er dan één gemene deler was, dan was het, dat alle 
herinneringen te maken hadden met zingeving. Je verbonden 
voelen met de Ander of met anderen, dat is waar het blijkbaar om 
gaat. 
Dat geeft zin aan het leven.  
En heel vaak waren het geen herinneringen aan hele grote 
gebeurtenissen, maar werd er iets uit het dagelijks leven genoemd. 
Juist omdat mensen zich daar verbonden voelen met de ander.  
Een tijdje terug werd ik geroepen bij een stervende parochiaan. 
Bijna te moe was ze, om te praten. aan het eind van haar krachten. 
Aan de wand in haar kamer hingen nogal wat foto`s;  man, 
kinderen en kleinkinderen. Ik wees een foto aan, en zij vertelde kort 
wie het was en waarom diegene zo bijzonder voor haar was. ‘Dat ik 
ga sterven, vind ik niet zo erg, zei ze, maar dat ik hen moet 
loslaten, dat doet me zo zeer’ zei ze.  
Over verbondenheid gesproken..  
 
Marga klein Overmeen  
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PASTORALIA  
 
 
 

Over Hemelvaart 
 
Zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes het Evangelie van 
Jezus Christus zijn, zou je het boek Handelingen wel kunnen zien 
als het Evangelie van de (jonge) Kerk. Aan het begin van het boek 
staat het verhaal van de Hemelvaart van de Heer. Jezus stijgt op 
ten hemel en wordt opgenomen in Gods heerlijkheid en Zijn Geest 
gaat over op de Kerk, net zoals destijds de geest van de profeet 
Elia overging op Elisa (2 Kon. 2, 9–15). En met zijn geest draagt 
Jezus ook zijn eigen zending over op de kerk om heil en verlossing 
voor de wereld te zijn. 
 
Jezus straalde de heerlijkheid van God uit (d.w.z. de aanwezigheid 
van God onder de mensen) en met Jezus stijgt die heerlijkheid met 
Hemelvaart op ten hemel. Hemelvaart is dus afscheid, uitvaart. 
Zoals Goede Vrijdag zich verhoudt tot Pasen, zo verhoudt 
Hemelvaart zich tot Pinksteren. Hemelvaart is uitvaart, maar een 
bijzondere uitvaart. Want Hemelvaart wijst vooruit naar het einde 
der tijden, wanneer de heerlijkheid Gods weer zal neerdalen om 
voor eeuwig te wonen onder de mensen. De uitvaart is wel 
afscheid nemen, maar niet ‘einde verhaal’, integendeel. Er is en 
blijft een perspectief op de wederkomst van de Heer op het einde 
der tijden. 
 
Hemelvaart is een hoopvolle uitvaart. Het is voorbij, dat intieme 
samenzijn met de Heer. Maar het betekent ook verdergaan in de 
openheid en vrijheid van de Geest, de wijde wereld in en een 
nieuwe toekomst in. Onbepaald en onbeperkt. Herschapen 
worden, denk maar aan de Geest in Genesis bij de schepping. Het 
doet zeker pijn dat Jezus vertrekt, dat kan ook niet anders als de 
discipelen van Jezus houden. Want wat je lief hebt, wil je het liefste 
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in de buurt houden. Dat is een liefde die bindt. Maar hier is liefde 
die ontbindt, die vrijstelt. De discipelen moeten nu alleen verder, zo 
voelt het. Maar ‘alleen verder’ is heel betrekkelijk, want met 
Pinksteren vindt de gemeente terug wat hier verloren dreigt te 
gaan. Eigenlijk is het een dubbele beweging: de Heer die zich met 
Hemelvaart van hen verwijdert, komt hen met Pinksteren nabij. Wie 
los durft te laten, zal vinden! Hij heeft het zelf gezegd. Waar de 
discipelen los durven te laten, daar zullen ze vinden. Nooit verlies 
je meer dan wanneer je krampachtig probeert vast te houden aan 
wat was. Wie loslaat vindt de toekomst, een nieuw perspectief. Wie 
loslaat, vindt zichzelf vernieuwd weer terug, herschapen. Dat heeft 
haast iets van een mysterie. Maar de leerlingen weten het en 
daarom keren ze in grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Jezus 
laat hen niet alleen, want ‘Hij die gaat die komt’! Hij zal bij hen zijn 
en bij hen blijven, tot aan het einde van de wereld! 
 
Pastor Joop Butti 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 
Nadat we als bestuur inmiddels weer een paar keer bij elkaar 
gekomen waren hebben we op 10 mei weer vergaderd met de 
gezamenlijke Locatieraad. 
Het belangrijkste punt van de vergadering was of en eventueel 
wanneer we de vieringen in onze kerk zouden kunnen hervatten. 
En daar hebben we nu een besluit over genomen, op 30 mei gaan 
we weer samen vieren!! Voor in dit kerkblad staat een speciaal 
berichtje hierover. O.a reserveren voor de tijd 
Het pastorale team heeft ons gevraagd mee te denken over de 
organisaties in de toekomst en daarbij de invulling van de 
vieringen, eventuele verder samenwerking etc. Binnenkort  komen 
de voorzitters en secretarissen van de 4 NO-
geloofsgemeenschappen bij elkaar om eens te kijken in hoeverre 
wij wat voor elkaar kunnen betekenen. Op veel terreinen werken 
we al samen, zoals de lekenvieringen, de EHC en het Vormsel. 
Daarnaast is het goed om elkaar wat beter te leren kennen. 
Verder vindt u in dit kerkblad een schrijven van Ad van de Wurff 
waarin hij aangeeft dat hij eind van dit jaar gaat stoppen met zijn 
werk als secretaris van onze GG.  
Tot slot vraag ik jullie aandacht voor het berichtje van de 
penningmeester over de KERKBALANS. 
Tot mijn grote vreugde kan ik nu zeggen, tot ziens op enig 
moment in onze kerk. 
En aan al degenen die de stap nog niet durven nemen om te 
komen,  
doe ik mijn welgemeende groeten,  
mede namens de voltallige Locatieraad 
 
José Terhorst, voorzitter 
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ACTIE KERKBALANS 2021 
 
 

 
 
Als het goed is heeft u allen inmiddels een brief of e-mail gekregen 
om mee te doen aan de actie KERKBALANS. De mail is al op 3 
maart j.l. verstuurd. (heeft u geen mail ontvangen, kijk dan eens bij 
de Spam-berichten) 
Heeft u geen post of mail ontvangen, meldt dit dan bij onze 
penningmeester.  
Dit kan telefonisch of via de mail, zie bij contactadressen voor in 
het boekje. 
Deze oproep heeft de vorige keer in het kerkblad gestaan, maar tot 
nu toe hebben minder mensen dan anders gereageerd.  
 
Onze vraag aan u is dan ook, indien u nog niet gereageerd 
heeft, zou u dan zo vriendelijk willen zijn, dit alsnog te doen? 
Ook degenen die een automatische overschrijving hebben, 
zodat wij weten waar we dit jaar op kunnen rekenen. 
 
Het blijft van belang om onze geloofsgemeenschap ook in de 
toekomst financieel draagkrachtig te houden. 
 
Hans Huijgen, penningmeester 
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SECRETARIS GEZOCHT 
 
Beste medeparochianen van de geloofsgemeenschap St. 
Stephanus, 
 
Zoals de meeste van jullie weten ben ik al lange tijd als vrijwilliger 
actief in de kerk. 
Sinds 1972 wonen we met ons gezin in Hardenberg.  
Ongeveer 1 jaar later zijn we met 4 parochianen begonnen met het 
opzetten en begeleiden van een jongerengroep. Jeugd hadden we 
toen nog voldoende!!! 
Korte tijd later maakte ik tevens deel uit van het parochiebestuur.  
Vervolgens kwamen er diverse functie buiten de parochie op mijn 
pad. Zoals het vicevoorzitterschap van het I.P.V.-bestuur, lid 
dekenaal bestuur (11 jaar), lid DPRU gedurende 8 jaar, waarvan 4 
jaar als woordvoerder diaconie. Dat was de adviesraad voor onze 
kardinaal. Verder mocht ik vele jaren de functie van secretaris 
parochieverband vervullen. Dit tot aan de oprichting van de 
Emmanuelparochie, waarna ik besloot te stoppen met het 
vrijwilligerswerk. 
Vervolgens heb ik een half jaar geen vrijwilligerswerk voor de kerk 
gedaan. Daarna werd toch de draad weer opgepakt en ben ik 
secretaris van Hardenberg geworden. Dit laatste was eigenlijk 
bedoeld voor maximaal 1 jaar, doch dat is wat uitgelopen tot een 
periode van thans ongeveer 10 jaar. De laatste tijd vielen er ook 
nog wat activiteiten als wijkcontactpersoon te verrichten. 
Voor dit alles is mij wel een pauselijke onderscheiding ten deel 
gevallen.  
Dit neemt niet weg, dat ik per 31 december a.s., dan D.V. als 78-
jarige, het secretarisschap neerleg. Dat na reeds eerder een aantal 
keren tevergeefs gepoogd te hebben een opvolger te vinden, 
waaraan de pen en kerksleutel kon worden overdragen.  
 
Ofschoon het best een mooie functie betreft is het momenteel niet 
eenvoudig iemand te vinden die deze functie wil vervullen. Het is 
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goed te doen maar je moet er gewoon iets voor voelen. Dat alles 
gaat soms beter als iemand echt weg is en er een duidelijke 
vacature is ontstaan. 
Voor de instandhouding van de locatie is het tenslotte echt 
nodig, dat er een bestuur is met een voorzitter, secretaris en 
fin. beheerder.  
Dit is een van de basisvoorwaarden waaraan moet worden voldaan 
om de kerk open te houden. Binnen onze locatieraad is al langer 
bekend, dat ik er eind dit jaar mee ophoud. Omdat opvolging 
noodzakelijk is om in onze kerkzaal te kunnen blijven vieren en 
zingen, is het goed daaraan nu tijdig ruimere bekendheid te geven. 
Desgewenst kan ik nadere informatie verstrekken.  
 
Wie vult onze raad weer aan? De tijd begint wat te dringen! 
 
Inhoud van de functie in hoofdlijnen: 
– deelnemen aan en verslag maken van ± 6-10 
bestuursvergaderingen per jaar 
– deelnemen aan 2-4 bijeenkomsten per jaar van de parochie 
in Ommen en Dedemsvaart 
– leveren bijdragen aan het besturen van de locatie 
– vervullen schakelfunctie tussen locatie en parochie 
– post verdelen tussen de bestuursleden van de locatie 
 
Gerdy en ik hopen nog meerdere jaren als parochiaan gebruik te 
mogen maken van de vieringen in onze intieme kerkzaal. Wie 
maakt dat mogelijk? 
 
Ad v.d. Wurff. 
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BESPR. 10-05-2021 LOCATIERAAD ST. STEPHANUS 

HARDENBERG 
 
Aanwezig pastor Butti, Jose Terhorst, Hans Huygen, Gert Reimer en Ad 
v.d. Wurff. 
M.k.a. Piet v.d. Burg. 
  
1. José opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
2. Hans stelt zich als nieuwe fin. beheerder voor aan met name de 
mensen die hij nog niet eerder ontmoet heeft. 
 
3. Hierna krijgt pastor Butti het woord om de punten die hij wil 
bespreken aan te dragen. Dit omdat hij wegens verplichtingen in 
Dedemsvaart om 20.15 uur onze vergadering moet verlaten. 
– De betekenis van de toekomstige clustervorming binnen de parochie 
(Ommen, Heino en Dedemsvaart, waarvan wij deel gaan uitmaken) 
wordt nu nader toegelicht. Het betreft geen nieuwe bestuurslaag, doch 
3 groepen voor meer samenwerking. Dit laatste gebeurt nu ook al maar 
zal in de toekomst nog meer moeten gebeuren om een werkbaar 
geheel te blijven vormen, 
Zo is er dinsdag 18 mei a.s. een bijeenkomst van voorzitters en 
secretarissen van de locaties Dedemsvaart, Slagharen, de Belte en 
Hardenberg in het kader van de onderlinge samenwerking. 
– Pastor de Vries is inmiddels voor 100% afgekeurd. Het team bestaat 
thans nog slechts uit 3 personen te weten pastoor Monninkhof en de 
pastoraal werkers Klein Overmeen-Groot Zwaaftink en Butti. Ook kan 
beperkt gebruik worden gemaakt van de diensten van emeritus priester-
missionaris Wenker. 
Versterking van dit team is niet te verwachten. 
– Ten behoeve van de te houden uitvaartvieringen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van mensen van onze locatie dient een formulier te 
worden ingevuld o.a. i.v.m. het doorberekenen van kosten. De 
uitgeleidegroep is daarvoor primair verantwoordelijk. 
 
4. Openen kerkzaal t.b.v. het houden vieringen. 
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Op 30 mei a.s. zullen we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 
sinds lange tijd weer een viering in onze kerk gaan houden. Meer 
informatie daarover kunt u vinden in het afzonderlijke bericht van onze 
voorzitter d.d. 1 1 mei. Dat natuurlijk met in achtneming van de corona-
regels. 
 
5. Financieel gedeelte. 
– De actie kerkbalans verloopt wat stroef. Thans heeft ongeveer 30 % 
van de parochianen gereageerd. Dat is minder dan gewoonlijk te doen 
gebruikelijk. Hans stelt voor om in de toekomst met dit soort acties 
alsmede t.b.v. het retourneren van aanmeldingen van nieuwe 
parochianen e.d. een antwoordenveloppe met postzegel mee te sturen. 
De respons wordt dan wellicht beter. 
– Ter informatie aan de parochianen zal ook de begroting 2022 als 
deze gereed is naar de parochianen worden verzonden. 
– Rekeningen dienen te worden verzonden aan de kerkzaal Mulderij 10  
– De penningmeester zorgt nu ook zelf voor het verwerken en storten 
van collectegelden. 
 
6. Het kerkblad en ander drukwerk voor onze locatie wordt thans 
verricht door de fa Vasse. De scholengemeenschap is daarmee helaas 
gestopt. 
 
7. Gert zal na het verstrijken van de corona-tijd weer verder gaan met 
het verzorgen van films en excursies voor onze parochianen en andere 
geïnteresseerden. 
8. We hebben nog steeds vacatures voor liturgie en diaconie. Daaraan 
kan worden toegevoegd de secretaris. Deze laatste stopt eind dit jaar 
met het vervullen van deze functie. 
 
9. Overige zaken. 
– Let vooral op de extra informatie over de viering van 30 mei a.s., 
zoals omschreven door José. 
– Volgende vergadering 7 juni om 20.00 uur. Pastor Butti gaat daarin 
voor met gebed. 
 
Avd
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RK Geloofsgemeenschap St. Stephanus 
Ledenadministratie: De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg 
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl 
 
 

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 

 

mailto:rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

