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Jaargang 51
Nr.02

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het boekje van Pasen. Er zijn veel vieringen rondom Pasen,
let wel, er zijn veel gezamenlijke vieringen in De Belte en Dedemsvaart.
Alleen 1e paasdag is er in Hardenberg een viering. Na Pasen zijn de
vieringen weer gewoon elke week in Hardenberg (zie rooster). Let
daarom goed op, waar de vieringen gehouden worden.

Veel leesplezier!
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad
ingeleverd kan worden uiterlijk:
Maandag 27 juni 2022

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
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. M.S.H. Niemarkt
tel. 06 – 36 16 41 33
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
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
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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. of sms 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
pastoraal team, zie ook de website onder Contact.
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

Zo. 10-04 / 11:00 uur

Palmzondag
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti

Do. 14-04 / 19:00 uur

Witte Donderdag
Voorganger pastor A. Wenker
Gezamenlijke viering De Belte

Vr. 15-04 / 19:00 uur

Goede Vrijdag
Voorganger pastor A. Wenker
Gezamenlijke viering De Belte

Za. 16-04 / 20:30 uur

Paaszaterdag
Voorganger pastor A. Wenker
Gezamenlijke viering De Belte

Zo. 17-04 / 11:00 uur

Eerste Paasdag
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor
Einde Vastenactie

Ma. 18-04 / 10:00 uur

Tweede Paasdag
Voorganger pastor A. Wenker
Emmanuel viering Dedemsvaart
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Zo. 24-04 / 11:00 uur

2e zondag van Pasen
Communieviering
Voorganger werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor

Zo. 01-05 / 11:00 uur

3e zondag van Pasen
Communieviering
Voorganger werkgroep Dedemsvaart
m.m.v. Poco a Poco

Zo. 08-05 / 11:00 uur

4e zondag van Pasen
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor
Moederdag

Zo. 15-05 / 11:00 uur

5e zondag van Pasen
Communieviering
Voorganger werkgroep Slagharen 2
m.m.v. Stephanuskoor

Zo. 22-05 / 11:00 uur

6e zondag van Pasen
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Stephanuskoor

Do. 26-05 / 07:00 uur

Hemelvaart
Voorganger pastor J. Butti
Gezamenlijke viering De Belte

Zo. 29-05 / 11:00 uur

7e zondag van Pasen
Eucharistie
Voorganger pastor A. Wenker
m.m.v. Stephanuskoor
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Zo. 05-06 / 11:00 uur

Pinksteren
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. poco a Poco

Ma. 06-06 / 10:00 uur

2e Pinksterdag
Emmanuel viering Vilsteren

Zo. 12-06 / 11:00 uur

H. Drie Eenheid
Eucharistie
Voorganger pastor A. Wenker
m.m.v. Stephanuskoor

Zo. 19-06 / 10:00 uur

Sacramentsdag
Processie
Gezamenlijke viering De Belte

Zo. 19-06

geen viering

Vr. 24-06 / 09:00 uur

Johannes de Doper
Gezamenlijke viering Dedemsvaart

Zo. 26 -06 / 11:00 uur

13e zondag door het jaar
Communieviering
Voorganger pastor J. Butti
m.m.v. Poco a Poco
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ROOSTER

Misdienaars en Misdienettes
Zo. 29-05 / 11:00 uur
Fabienne Farjon en Robin Farjon
Zo. 12-06 / 11:00 uur
Fabienne Farjon en Robin Farjon
Lectoren
Zo. 10-04 / 11:00 uur
Zo. 17-04 / 11:00 uur
Zo. 01-05 / 11:00 uur
Zo. 08-05 / 11:00 uur
Zo. 15-05 / 11:00 uur
Zo. 22-05 / 11:00 uur
Zo. 29-05 / 11:00 uur
Zo. 05-06 / 11:00 uur
Zo. 12-06 / 11:00 uur
Zo. 26-06 / 11:00 uur

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

Kosters
Zo. 10-04 / 11:00 uur
Zo. 17-04 / 11:00 uur
Zo. 24-04 / 11:00 uur
Zo. 01-05 / 11:00 uur
Zo. 08-05 / 11:00 uur
Zo. 15-05 / 11:00 uur
Zo. 22-05 / 11:00 uur
Zo. 29-05 / 11:00 uur
Zo. 05-06 / 11:00 uur
Zo. 12-06 / 11:00 uur
Zo. 26-06 / 11:00 uur

mw. T. Poorts
dhr. H. Rusken
mw. W. Stel
mw. T. Poorts
dhr. P. vd Burg
mw. H. Rusken
dhr. P. vd Burg
mw. W. Stel
mw. T. Poorts
dhr. H. Rusken
mw. W. Stel
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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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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD
We zijn op weg naar Pasen. Op het moment dat dit kerkblad bij u in de
mailbox verschijnt of op de mat valt, zitten we in de Goede Week. De
week waarin wij christenen het lijden en sterven van Jezus herdenken
vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen.
Dit jaar vieren wij het Paastriduüm in De Belte. Deze begint met de
avondviering op Witte Donderdag tot en met de Paaswake op
zaterdagavond. De aanvangstijden vindt u in het vieringenrooster voorin
dit kerkblad.
Nu alle maatregelen tav de coronapandemie nagenoeg verdwenen zijn,
hebben we als locatieraad plannen om binnen niet al te lange tijd een
vrijwilligersavond te organiseren en hopelijk lukt het ons na de
vakantieperiode een parochieavond te plannen. We hopen dat beide
avonden inderdaad kunnen plaatsvinden. We hebben elkaar te lang
gemist. De laatste filmavond moest door omstandigheden weer worden
afgelast, maar volgens mij is Gert druk bezig een nieuwe avond in de
agenda te zetten.
Een andere mogelijkheid om ons als gemeenschap te verbinden is
onze bezinningsdag in Denekamp, die dit jaar op zaterdag 21 mei
wordt georganiseerd. We weten allemaal dat in deze tijd overal de
prijzen omhoog gaan en zo ook voor deze dag. De kosten zijn 40 euro,
dat is inclusief koffie, thee etc en een maaltijd. Een kleine bijdrage aan
de chauffeurs die rijden, komt daar nog bij. We willen niet dat dit bedrag
mensen afschrikt en daarom is het mogelijk om via de PCI een
vergoeding hiervoor te regelen. Bij dit kerkblad treft u een folder van de
PCI aan en anders liggen er bij de ingang van de kerk folders voor u
klaar met informatie.
Aangezien wij onderdeel uitmaken van een groter geheel, de parochie,
wordt de Emmanuelwandeling georganiseerd om zo, op een
ongedwongen manier, ook de gelovigen uit de andere
geloofsgemeenschappen te ontmoeten. Afgelopen zondag, 3 april,
vond deze plaats in Hoonhorst. Tot mijn grote spijt kon ik daar dit jaar
niet aan meedoen, maar een aantal mensen van ons zijn wel gegaan.
Voor ik mijn groeten hieronder zet wil ik nog twee zaken benoemen:
- De actie Kerkbalans. Wij zijn wat later dan de andere kerken. Dit
komt doordat we onze vrijwilligers niet in het donker op pad willen
sturen. Nu de dagen langer worden zullen we u hiervoor
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benaderen en we hopen natuurlijk dat u ons ook dit jaar weer
financieel zal willen ondersteunen.
- De Oekraïense vluchtelingen in Hardenberg. Om te voorkomen
dat iedere kerk wat zou gaan organiseren en er daardoor
misschien onnodige overlappingen zouden zijn, is door het
Platform van Kerken Hardenberg, waarbij wij ook aangesloten zijn,
overleg gevoerd met de gemeente Hardenberg. De gemeente
regelt datgene wat nodig is en heeft de kerken gevraagd dit werk
te supporten. Dat houdt o.a. in om vrijwilligers te werven. Nu
krijgen we bijna iedere week wel een verzoek en dat nemen we
dan zondags mee met de mededelingen. Ook zullen deze
oproepen op de website vermeld worden. In dit kerkblad zal ik het
laatste verzoek laten plaatsen.
Dan rest mij u allen een hele goede voorbereiding op Pasen te
wensen. Ik hoop velen van u tegen te komen tijdens het paastriduüm
in de O.L. Vrouw van Fatimakerk in De Belte
Met vriendelijke groeten,
José Terhorst, voorzitter
namens locatieraad en profieldragers
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PASTORALIA
AMALEK: ´de Heer strijdt tegen Amalek, elke
generatie opnieuw´ (Ex.17,16)
In de nacht van 23 op 24 februari 2022 vielen
Russische strijdkrachten Oekraïne binnen. Eerder waren er
berichten van samentrekkingen van Russische gevechtseenheden
aan de grens in het kader van een militaire oefening. Die berichten
bleken onjuist: het ging niet om een oefening. De oorlog kwam voor
menigeen toch nog als onaangekondigd. Sinds 2014 waren er
gewapende conflicten in de Donbass in het zuiden en oosten van
Oekraïne, tussen separatistische groeperingen - die door het
Russische leger worden gesteund - en het Oekraïense leger. (We
herinneren ons het neerhalen van de MH17 op 17 juli 2014.)
Rusland had zelf in 1994 in het Memorandum van Budapest de
soevereiniteit van de Oekraïne erkend, nadat de Oekraïne haar
arsenaal aan atoomwapens bij de Russen had ingeleverd. Al met
al was er geen of onvoldoende grond of aanleiding voor een
militaire operatie op de schaal van een oorlog. Numeriek en qua
uitrusting waren de strijdkrachten de Oekraïne onvoldoende
voorbereid en uitgerust. Toch verloopt de Russische inval
moeizaam. Al snel wordt de burgerbevolking slachtoffer, met grote
vluchtelingenstromen van vrouwen en kinderen tot gevolg. Het
Russische leger maakt zich op grote schaal schuldig aan
oorlogsmisdaden tegen een weerloze bevolking. De Westerse
media doen uitgebreid verslag van de Russische inval, maar in
Rusland wordt berichtgeving in de staatsmedia gecensureerd.
Toch zijn ook in Rusland protesten te horen die met politiegeweld
worden neergeslagen. Het Westen reageerde met economische
sancties en met de levering van wapens aan de verzetsstrijders in
de Oekraïne. Voor de NAVO is er geen dwingende reden tot
ingrijpen. Men is bang voor een escalatie van het geweld en het
gebruik van chemische- en biologische wapens door de Russen.
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Het beleid van de NAVO is erop gericht om het oorlogsgeweld en
de schade zoveel als mogelijk lokaal te beperken.
Toen Putin de Oekraïne onaangekondigd binnenviel, moest ik
onwillekeurig denken aan de Amalekieten. In de Bijbel bedreigen
deze nomaden Israël op weg naar het beloofde land, als het volk
moe en weerloos uit de woestijn komt. Achter in de stoet lopen de
meest kwetsbaren: de Amalekieten vallen hen in de rug aan. Israël
verslaat de vijand en later krijgt koning Saul van de profeet Samuël
de opdracht om het volk van de Amalekieten op Gods bevel
helemaal uit te roeien (genocide, I Samuel 15). God komt in de
Bijbel niet naar voren als pacifist, maar Hij verafschuwt wel de
moord op weerloze mensen: mannen, vrouwen en kinderen. De
aanslag van het Russische leger op de weerloze burgerbevolking
in de Oekraïne doet hieraan denken en roept de afschuw op van
de hele beschaafde wereld. Hoe men ook denkt over de oorzaken
en de redenen die tot deze interventie hebben geleid, de inval in de
Oekraïne is en blijft een stap over de verboden drempel en een
flagrante schending van elementair internationaal recht.
Een Oekraïense vrouw richtte zich tot haar Russische buren en
sprak: “Zie dat je die president van jullie kwijtraakt, want hij is gek
geworden!” Het kwaad vernietigt uiteindelijk zichzelf, maar hoeveel
slachtoffers mag het kosten?
Joop Butti
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HARDENBERGSE KERKEN VOOR OEKRAÏNE
Voor dagactiviteiten zoeken we via Stichting “InBeeld” vrijwilligers
voor de Oekraïense en andere vluchtelingen in Hardenberg. Wij
willen ons focussen op de vrouwen en kinderen. Zij willen de
Nederlandse taal leren, de kinderen willen spelen en zij vinden het
fijn om sociaal contact te hebben met andere vrouwen en kinderen.
Bent u een paar uur per week of per maand beschikbaar om ons
vrijwilligersteam te komen versterken? Mail dan naar
anne@inbeeldhardenberg.nl of whatsapp 06-83171141 voor meer
informatie.
En wat ook blijft: Iedere maandagavond is er om 19.30 uur een
Bidstond voor Vrede in Oekraïne in het Morgenlicht. Het wordt
telkens geleid door één van de voorgangers van de bij het
“Platsform van Kerken Hardenberg” aangesloten kerken.
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VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 31-01-2022
Aanwezig: José Terhorst, Hans Huijgen, pastor Butti en Piet v.d. Burg en
Michel Niemarkt.
M.k.a. Gert Reimer
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Verslag van de vergadering d.d. 15-11-2021.
Kleine opmerking van JT mbt benoemen overledenen (Allerzielen), maar
verder akkoord.
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst, verder geen bijzondere
mededelingen.
3. Pastoresoverleg. Joop: alleen lopende zaken, gezien Corona geen
bijzonderheden. Pastor Hans de Vries gaat weer wat meer voor, dat is fijn.
4. Raad.
Voorzitter José
- Boek over de geschiedenis van onze voormalige parochie: 2 februari a.s.
gesprek ism Ad met drukker (Heijink), ook over layout, kaften en kosten.
- Communique Corona nav update 27 januari 2022.
- Nog geen samenzang in onze kerk, koorrepetities mogen weer starten met
in achtnemen van maatregelen;
- Eventueel Cantor-groepje van 4 zangers? Dit is nog nader te overleggen
met de organisten.
Secretaris Michel:
- Mail aan de secretaris Hardenberg dient te worden gericht aan:
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl , en niet meer aan Ad vd
Wurff.
- 2021: 1 dopeling, geen huwelijken, communie, vormelingen. Overledenen:
zie lijst; + aantal parochianen (info Jan Bennis) nog doorgeven aan Brigitta
Fin. Beheerder Hans:
- Hans presenteert de begroting voor 2022: positieve balans over 2021. Fin.
Overzicht komt in mee met actie Kerkbalans (april 2022);
- Begroting 2022: is al ingediend oktober 2021;
- Het orgel is mogelijk aan vervanging toe: is hier een potje voor? Wellicht
actie of (deels) uit legaat. (Joop: kan ook evt. goede 2e hands zijn?);
- Kerkbalans: deze week afspraak met Piet vd Burg;
Wat werkt is enveloppe langsbrengen en ophalen door wijkcontactpersonen.
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Lijst wijkcontactpersonen: 3-4 wijken zijn lastig te bemensen.
- 2 typen brieven: 1 voor de ‘warme’ contacten en 1 voor de meer
afstandelijke groep.
5. Pastoraatsgroep.
- Gert: mka;
- Gemeenschapsopbouw (Piet):
ca 110-150 gezinnen dragen bij aan Kerkbalans, redelijk vaste groep
benaderen nieuwe parochianen?
Welkomst brief? Kan vriendelijker ipv ‘zakelijk’: opnieuw bekijken JT+PvdB.
- rooster van aftreden (perioden van 4 jaar, met verlenging van 4 jaar
mogelijk).
Voorzitter: José Terhorst vanaf 2011 (!);
Secretaris: Michel Niemarkt vanaf 2022;
Penningmeester: Hans Huijgen vanaf 2021;
Cathechese: Gert Reimer vanaf 2017;
Gemeenschapsopbouw: Piet van der Burg vanaf 2010. Piet stopt eind 2022.
Diaconie / PCI: Michel: Ter info: de parochiële Lourdes-bedevaart is gepland
in september 2022: bijdrage voor mensen met een kleine beurs is mogelijk
(wordt nog nader besproken in PCI-overleg Parochie, info volgt. (dit punt kon
wegens tijdgebrek niet meer besproken worden).
6. Overige punten.
(Piet) coronamaatregelen in de kerk? Naleving kan/moet beter, met name in
sacristie (niet meer dan 2 personen) en achter het altaar alleen de
voorganger. De lessenaar is voor gebruik door lector).
7. Volgende vergadering.
maandag 7 maart, 20:00 u. Openingsgebed door: Michel
Hierna sluit José de vergadering om 22:00 u
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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
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