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 JAARGANG 51 
Nr.03 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt alweer het zomernummer. 
In dit parochieblad stellen Gerard Boekel (nieuwe vice-voorzitter) 
en Rens Bosma (nieuw bestuurslid) zich voor. 
Tevens een verslag van de vrijwilligersavond en bezinningsdag. 
Natuurlijk ontbreken de pastoralia ook niet. 
 
We wensen u weer veel leesplezier en een fijne zomervakantie! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad 
ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    maandag 20 september 2022 
 

 
 
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 
 
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 

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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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 

mailto:caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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AGENDA 
Zo. 03-07 / 11.00 uur    14e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  Werkgroep Dedemsvaart 
  Samenzang 
   
Zo. 10-07 / 11.00 uur 15e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 17-07 / 11.00 uur 16e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 24-07 / 11.00 uur 17e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor A. ten Klooster 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 31-07 / 11.00 uur 18e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  Samenzang 
 
Zo. 07-08 / 11.00 uur 19e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  Werkgroep Dedemsvaart 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 14-08 / 11.00 uur 20e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
  m.m.v. Stephanuskoor 
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Ma. 15-08 / 19.00 uur Maria Tenhemelopneming 
  Emmanuelviering te Heino 
  voorganger: pastoor A. Monninkhof 
 
Zo. 21-08 / 11.00 uur 21e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  Samenzang 
 
Zo. 28-08 / 11.00 uur 22e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  Samenzang 
  Collecte: MIVA 
 
Zo. 04-09 / 11.00 uur 23e zondag door het jaar 
  Eucharistie 
  voorganger: pastor H. de Vries 
  m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 11-09 / 11.00 uur 24e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  werkgroep Hardenberg 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 18-09 / 11.00 uur 25e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  werkgroep De Belte 
  m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 25-09 / 11.00 uur 26e zondag door het jaar 
  Woord- en Communieviering 
  voorganger: pastor J. Butti 
  Samenzang 
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ROOSTER 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo.  03-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 10-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 17-07 / 11.00 uur Fabiënne & Robin 
Zo. 24-07 / 11.00 uur Fabiënne & Robin 
Zo. 31-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 07-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 14-08 / 11.00 uur Fabiënne & Robin 
Zo. 21-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 28-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 04-09 / 11.00 uur Fabiënne & Robin 
Zo. 11-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 18-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 25-09 / 11.00 uur geen 
 
 
Lectoren 
Zo.  03-07 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 10-07 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 17-07 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 24-07 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 31-07 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 07-08 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 14-08 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 21-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 28-08 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 04-09 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 11-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 18-09 / 11.00 uur dhr. P. van Galen 
Zo. 25-09 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
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Koster 
Zo.  03-07 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 10-07 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 17-07 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 24-07 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 31-07 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 07-08 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 14-08 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 21-08 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 28-08 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 04-09 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 11-09 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 18-09 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 25-09 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
In juni, juli en augustus worden er geen vieringen meer op zondag 
uitgezonden vanuit Ommen. 
Bij een gemeenschap hoort elkaar ontmoeten. 
Wij kunnen nu weer naar de kerk, dus kom naar de kerk. 
Na iedere viering is er koffie. 
Na deze  maanden wordt er geëvalueerd. 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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PASTORALIA          
 

 
Waar gaat het heen ? 
 
Deze vraag hoorde ik tijdens een vergadering van een 
locatieraad. Een begrijpelijke vraag. Want er is veel aan de 
hand en er is het nodige in beweging. Deze vraag werd 
gesteld naar aanleiding van een gesprek over de liturgie. In 
het pastoraal team zijn we bezig om te kijken naar houdingen 
in de liturgie: staan, zitten en knielen. Hoe kunnen we de 
door onze lichamelijke expressie de actieve betrokkenheid 
van ons allen bij de viering bevorderen ? Dit zal nog heel wat 
overleg vragen. Zodra wij als pastoraal team hier een visie op 
hebben, zullen wij deze uiteraard met U delen. 
 
Niet alleen in onze Emmanuelparochie, maar ook in onze 
katholieke kerk wereldwijd speelt het één en ander. Zo wil 
paus Franciscus graag van ons weten, hoe het verder moet 
onze rooms katholieke kerk. In 2023 zal hij hierover in Rome 
een grote kerkvergadering houden. Maar reeds nu vraagt hij 
onze mening hierover. Dit heet het ‘synodaal proces’. In het 
kader van dit proces hebben ook in onze parochie – 
voorzover dit kon, denkt U ook aan de beperkingen als gevolg 
van corona – enige gesprekken plaatsgevonden. Binnenkort 
hopen wij als pastoraal team van deze gesprekken een kort 
verslag te publiceren. 
 
Kijken we in onze wereld, dan zien we ook de nodige vragen. 
Neem nu de oorlog in Oekraïne. Wat een vreselijke beelden 
komen tot ons van zinloos geweld en onnoemelijk veel leed. 
Waarom toch al deze narigheid ? En wat betekent dit voor de 
toekomst, ook voor ons eigen leven ? Eén ding is zeker: deze 
oorlog raakt ons allemaal; ons leven zal nooit meer hetzelfde 
zijn. 
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En misschien moeten we dit ook wel zeggen van corona. Onze 
samenleving is gelukkig weer open. Maar toch: het virus is 
nog steeds in ons midden. Velen van ons worden ziek, de 
meesten gelukkig niet zo erg, maar toch …Ook met ‘corona’ 
zullen we moeten leren leven. Maar hoe ? 
Voeg hierbij nog allerlei prangende vragen rondom het 
klimaat, armoedeproblematiek en wat al dies meer zij; dan 
wordt het duidelijk, dat het overbekende lied van Mieke 
Telkamp: “waarheen leidt de weg die wij moeten gaan” nog 
steeds actueel is. 
De enige zekerheid, die we op grond van ons geloof mogen 
koesteren, is: “Het komt goed”. Dit vierden we met Pasen. En 
in deze Paastijd mogen we hier verder bij stil staan. 
Dat we – wat er ook gebeurt – vanuit dit gelovig vertrouwen 
mogen leven: “Het komt goed”. 
 
 
Pastoor André Monninkhof
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PASTORALIA          

         
 
GOD MET MENSEN 
 
Er was eens een geleerde die veel boeken had geschreven over 
God. 
Op een avond is hij zó moe van al dat schrijven dat hij besluit om 
een wandeling langs het strand te maken. 
Plotseling ziet hij daar een jongetje dat alsmaar heen en weer loopt 
tussen de zee en het strand: de jongen heeft een kuil in het zand 
gegraven en nu is hij bezig om die kuil met zeewater te vullen. 
De geleerde ziet het even aan en vraagt dan: `wat ben je toch aan 
het doen?` 
`Ik` zegt het jongetje `ben bezig de zee in mijn kuiltje te scheppen.` 
`Maar dat is toch onzin` zegt de geleerde, `die past er toch 
onmogelijk in?` 
En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en zegt: `jij bent 
toch zo vaak aan het nadenken over allerlei dingen, zelfs over God 
en alles wat daarmee te maken heeft, nou, dat vind ik onzin. 
Ik denk,’ zo zegt de jongen, ‘dat de zee veel eerder in mijn kuiltje 
zal passen dan het geheim van God in jouw verstand.` 
  
Misschien kent u dit verhaal, het is een legende en de oude man in 
het verhaal is de Heilige Augustinus, een van de belangrijkste 
theologen van ons geloof. 
Over God raak je eigenlijk nooit uitgesproken en gedacht, toen niet 
en nu niet, maar Zijn wezenlijkste  eigenschap lijkt wel: 
HIJ GAAT MET MENSEN MEE. 
Met u, met jou, met mij. 
En allemaal zijn wij uitgenodigd mee te doen in Zijn beweging. 
Iedere generatie doet het weer anders, maar ieder nieuw 
mensenkind wordt opgenomen in de zelfde grote geschiedenis; die 
van God met mensen. 
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`Zeg niet dat de tijden slecht zijn` zegt dezelfde Augustinus 
die het mysterie van Gods aanwezigheid in zijn hoofd probeerde te 
krijgen en er in zijn studeerkamer niet in slaagde. 
`De tijden zijn niet slecht, maar ieder mens wordt er op zijn eigen 
wijze op aangesproken in zijn tijd gelovig te zijn, en er met alle 
mensen van goede wil een goede tijd van te maken’. 
  
Hoe het verder zal gaan met de wereld en met de kerk 
weten wij gelukkig niet, alleen dat ene weten we wel: 
DAT GOD MET ZIJN VOLK VERDER WIL. 
Moge ons dat bemoedigen in deze tijd, 
waarin geloof en kerk soms lijken te verdampen in de wereld. 
 
Marga klein Overmeen. 
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PASTOR WENKER 80 JAAR 
 

Op 22 augustus wordt pastor Wenker 80 jaar. Wij willen dit vieren 
met een eucharistieviering in onze kerk op maandag 22 augustus 
19.00 uur. 
Daarna bent u welkom in ons parochiecentrum om pastor Wenker 
te feliciteren. Uiteraard zorgen wij voor koffie en gebak en een 
hapje en drankje. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de verjaardag te 
vieren van pastor Wenker. 
  
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart 
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OPEN KERK GAAT WEER VAN START     
            
Maandag 30 mei jl. is het Platform van Kerken in 
Hardenberg weer gestart met de “Open Kerk”. 
Gedurende het zomerseizoen zal de “Höftekerk” aan het 
Wilhelminaplein elke maandag t/m zaterdag geopend zijn tussen 
10.00-12.00 uur. In de winkelstraat geeft een bord aan dat de kerk 
open is. 
Elke morgen zijn er 2 vrijwilligers aanwezig om de gasten te 
verwelkomen en met regelmaat zal er een predikant of kerkelijk 
werker aanwezig zijn. 
Door de week is er zachte muziek te horen en zaterdags zal het 
fraaie orgel worden bespeeld door organisten uit diverse kerkelijke 
gemeenten. 
Er zal ook informatie zijn over de geschiedenis van het 
kerkgebouw. Want behalve mensen die even in de kerk willen 
verblijven, of een kaarsje willen branden, komen er hopelijk ook 
toeristen de kerk in voor een bezichtiging, zomaar een praatje of 
voor een goed gesprek. 
Maar niet alleen toeristen zijn welkom. Ook de eigen inwoners van 
Hardenberg e.o. worden van harte uitgenodigd om de kerk even 
binnen te wippen! 
Van harte welkom! 
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VIEREN MET LIJF EN LEDEN 
 

In mijn recente parochieblad artikel “Waar gaat het heen ? “ 
beloofde ik U nog een standpunt van ons als pastoraal team over 
de lichaamshoudingen tijdens vieringen: knielen, staan en zitten. 
Over dit onderwerp is – nog niet zo lang geleden – een vraag 
gesteld in één van onze locaties. Een groep parochianen vraagt 
zich af: tijdens vieringen blijven we alsmaar zitten. Kunnen we niet 
wat vaker gaan staan of knielen, op momenten, waarop dit past bij 
het moment van de viering? 
Nu hebben deze parochianen wel een punt. In de liturgie is de 
basishouding eigenlijk: staan. 
Blijven staan, is een uitdrukking van actieve betrokkenheid: ‘we 
staan ergens voor’. Bovendien is staan een verwijzing naar de kern 
van ons geloof: ‘opstanding’; ‘verrijzenis’. 
Knielen daarentegen is een houding van overgave: je klein maken 
voor God, bijvoorbeeld bij een stil gebed na de communie. Zitten is 
een uitdrukking van aandachtig luisteren: bijvoorbeeld tijdens de 
eerste en tweede lezing en gedurende de overweging. 
Misschien bent U wel eens naar de Chrismamis (zegening van de 
heilige olieën) vlak voor de Pasen, in Apeldoorn, geweest. Of was 
U wel eens aanwezig in de Kathedraal in Utrecht bij een 
diakenwijding of priesterwijding. Of heeft U wel eens een plechtige 
viering meegemaakt in Kevelaer of tijdens een bedevaart naar 
Lourdes. Bij deze vieringen is het heel gebruikelijk, dat mensen op 
de zojuist door mij genoemde momenten gaan staan, zitten of 
knielen. Het staat dan ook aangegeven in het boekje; en ook de 
sfeer waarin deze vieringen plaatsvinden, lijkt het gemakkelijker te 
maken om dan deze lichaamshoudingen aan te nemen. 
Echter: in de vieringen in de elf kerken van onze 
Emmanuelparochie is dit minder vanzelfsprekend. We gaan staan 
bij binnenkomst van de voorganger en het openingslied; tijdens het 
evangelie; bij het eerste deel van het eucharistisch gebed (tot na 
de consecratie) en bij zegen en slotlied.  
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Maar voor het overige blijven we zitten. Tijdens de viering vinden 
we dit de meest aangename lichaamshouding: we zijn in rust en 
kunnen alles goed volgen. Lang moeten staan 
ervaren we als vermoeiend. En knielen roept bij velen van ons 
bezwaren op, omdat we dit fysiek niet (meer) kunnen, omdat we dit 
meer gewend zijn, en omdat het een gevoel oproept van 
‘onderworpenheid’, wat minder goed past bij de manier, waarop wij 
ons nu in het leven voelen staan. Ook buiten onze 
Emmanuelparochie is het in andere plaatselijke kerken tijdens 
vieringen de gewoonte, om op enkele momenten te gaan staan, 
maar voor de rest te blijven zitten. 
Als pastoraal team zijn we van mening, dat – met alle respect voor 
de groep parochianen, die over dit onderwerp een vraag heeft 
gesteld – wij in onze parochie vooralsnog moeten vasthouden 
aanvde huidige praktijk, zoals beschreven in de vorige alinea. Dus: 
we gaan staan op de momenten 
waarop we dit nu ook doen, voor het overige gaan we zitten. Wie 
dit wenst, kan knielen, bijvoorbeeld tijdens de voorbeden en het stil 
gebed na de communie. Zo bewaren we het beste de 
eenheid, die we als geloofsgemeenschappen tijdens vieringen in 
onze kerken toch ook willen uitstralen. 
We hopen op Uw begrip voor ons standpunt. En wensen U tijdens 
de vieringen in onze kerken, veel devotie. Dat wij ook in onze 
Emmanuel-parochie, in gebed en viering, mogen ervaren, dat God 
met ons is. 
 
 
Pastoor André Monninkhof
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SYNODAAL PROCES IN ONZE EMMANUELPAROCHIE 
 
Enige weken geleden beloofde ik U in mijn parochiebladartikel: 
“Waar gaat het heen ? “ een kort verslag van het ‘synodaal proces’ 
in onze Emmanuelparochie. Dit verslag geef ik U in dit artikel. 
Het ‘synodaal proces’ betreft een kerkvergadering, die door onze 
paus Franciscus in gang is gezet in alle katholieke kerken over de 
hele wereld. Paus Franciscus wil weten, hoe wij als gelovigen, en 
ook anderen buiten onze geloofsgemeenschappen, aan kijken 
tegen de toekomst van onze katholieke kerk. Hiertoe houdt hij een 
raadpleging in alle parochies en hun geloofsgemeenschappen. Aan 
alle Bisschoppen gaf hij in het najaar van 2021 de opdracht, om in 
hun bisdom in gesprek te gaan over de door hem (de paus) 
aangereikte vragen. 
Zo kreeg ook onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, de opdracht, om 
vóór de zomervakantie van 2022 een verslag te maken van het 
synodaal proces in ons Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe stuurde de 
Kardinaal begin november 2021 aan alle pastoors in ons bisdom 
een brief met een toelichting, vragen en materialen voor het 
gesprek in de parochie en haar geloofsgemeenschappen. 
In het pastoraal team van onze Emmanuelparochie hebben we in 
de loop van november overlegd over deze brief c.a. van onze 
Aartsbisschop. Onze constatering als pastoraal team was: deze 
brief, en ook het toegestuurde materiaal, zijn te ‘moeilijk’: ze lenen 
zich onvoldoende voor gesprek met U als ‘gewone parochianen’. 
Bovendien zagen wij het als pastoraal team als een bezwaar, dat 
de uitkomsten van eventueel gesprek in onze parochie, door de 
huidige hiërachische verhoudingen in 
onze kerk, naar alle waarschijnlijkheid niet van invloed zouden zijn 
op de uiteindelijke besluitvorming binnen de kerk. 
Door de coronamaatregelen, die kort daarop volgenden (periode 
november 2021 tot en met januari 2022), waren wij als pastoraal 
team niet in staat om in het kader van dit synodaal process 
gespreksbijeenkomsten te organiseren. 
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Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam er begin 
februari 2022 een ‘reminder’ van onze Kardinaal. Hij verzocht de 
pastoors in zijn bisdom om in hun parochie, de gesprekken in het 
kader van het synodaal proces alsnog te doen plaatsvinden, en 
uiterlijk begin april 2022 een verslag in te leveren van dit synodaal 
proces. 
Als pastoor van de parochie heb ik – na overleg hierover in het 
pastoraal team – geprobeerd om in de korte termijn die nog restte 
(amper twee maanden), nog enige gesprekken te laten 
plaatsvinden. Wegens overvolle vergaderagenda’s in 
parochiebestuur en in een door mij geselecteerde locatieraad, is dit 
maar ten dele gelukt. Alleen in de jongerengroep “Lumen Christi” 
van onze parochie hebben we van gedachten kunnen wisselen 
over vragen in het kader van het synodaal 
proces. 
Om de Kardinaal toch een indruk te geven, wat er in onze parochie 
leeft, heb ik in mijn uiteindelijke verslag van het synodale proces in 
onze parochie, twee dingen gedaan: verwezen naar een brief van 
een zeer betrokken parochiaan, die in deze periode is geschreven; 
en puntsgewijs de resultaten weergegeven van het gesprek in onze 
jongerengroep. 
In zijn brief (aan de Kardinaal en zijn beide hulpbisschoppen) deelt 
deze parochiaan zijn bezwaren tegen de gevolgen van de 
aanwijzing in 2012 van onze Brigittakerk in Ommen als het 
eucharistisch centrum van onze parochie, voor de opbouw in deze 
geloofsgemeenschap. Door de nadruk, die er werd (en wordt) 
gelegd op de viering van de Eucharistie, was er – zo stelt hij - 
nauwelijks nog ruimte voor woord- en communievieringen en 
uitvaartvieringen onder leiding van parochianen; en dat, terwijl in 
de jaren daarvoor door deze geloofsgemeenschap ruimschoots 
was geïnvesteerd in tijd en geld voor de opleiding van deze 
vrijwilligers. Verder schrijft deze parochiaan over een aantal ‘mooie 
aspecten’ van zijn geloof, maar ook over de grote zorgen, die hij 
heeft over de houding van ons als Kerk tegenover een aantal door 
hem genoemde ‘kwetsbare groepen’.  



Kerkblad St. Stephanus, zomer 2022 

- 20 - 

Door deze houding van de Kerk voelen deze groepen zich – aldus 
deze parochiaan – in de kou staan.  
Naar mijn indruk, roepen de gevoelens van deze zeer betrokken 
parochiaan, bij veel anderen in onze Emmanuelparochie, 
herkenning op. 
Het gesprek in onze jongerengroep “Lumen Christi” over waar het 
in onze RK kerk en ook in onze parochie heen zou moeten, leverde 
andere gezichtspunten op. Vanuit dit gesprek, noteerde ik onder 
meer: 
- Catechese wordt node gemist 
- Het is van belang dat je weet, waarom je iets doet; daarom is 
verdieping van het grootste belang 
- Liturgie – zo wordt gesteld – behoort ‘God-gericht’ te zijn; “God 
verdient hetallermooiste van alles”. Doel van de Mis, zo zegt deze 
groep is: aanbidden. Daarop pleit deze groep voor eerbied en 
respect, voor een ‘knielende kerk’. 
- Onze jongerengroep concludeert: “Een ‘duidelijke’ kerk is een 
kerk die toekomst heeft; traditie heeft de toekomst.” 
Bovenstaande weergave van het verloop van het synodaal proces 
in onze parochie; de verwijzing naar de brief van deze zeer 
betrokken parochiaan; en ook de ‘statements’ uit het gesprek in 
onze jongerengroep, heb ik medio april aan onze Kardinaal 
toegestuurd. Op basis van alle binnengekomen verslagen uit de 50 
parochies van ons Aartsbisdom, en uit de andere parochies in 
Nederland, zullen de Kardinaal en de andere Bisschoppen in ons 
land zorgen voor een document van 10 pagina’s over het synodaal 
proces in onze Kerkprovincie. Dit document zullen zij dan over een 
paar weken, toesturen aan paus Franciscus. In een 
kerkvergadering (synode) in Rome in 2023, zullen dan de 
aanwezige Bisschoppen besluiten nemen over de toekomst van 
onze Rooms Katholieke Kerk. 
 
Door dit verslag hoop ik U inzicht te hebben gegeven in het 
synodale proces in onze Emmanuelparochie. 
 
Pastoor André Monninkhof 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 
In onze geloofsgemeenschap (gg) hebben we inmiddels het 
Paastridium gevierd, dit jaar in de Belte. Verder is er een 
vrijwilligersavond geweest als dank-je-wel voor al onze vrijwilligers, 
zonder hen zou onze gg niet kunnen draaien. Op die avond is het 
eerste exemplaar van het boek “60 jaar katholicisme in Hardenberg” 
uitgereikt aan de schrijver hiervan; Herman Kok (zie ook het 
berichtje over de vrijwilligersavond). 
Gert Reimer heeft weer de bezinningsdag in Denekamp 
georganiseerd. Het was een fijne dag bij de zusters. 
Ook heeft de wijding van diaken Richard Meijer plaats gevonden en 
hebben wij tijdens een viering kennis met hem kunnen maken. 
Het voorjaarsoverleg van de parochie ging over de toekomst van 
onze parochie. 
Graag willen wij in het najaar met jullie praten over ónze toekomst, 
hoe denken wij verder te kunnen gaan bij een krimpend aantal 
pastores en vrijwilligers. Zet alvast vrijdag 14oktober in de agenda. 
De actie Kerkbalans was dit jaar wat later. Hopelijk heeft u het 
formulier ingevuld en ingeleverd, zodat wij dit jaar weer positief 
kunnen afsluiten. 
Achter in onze kerk liggen bijbels in verschillende talen. Mocht u 
iemand kennen die deze nodig zou kunnen hebben, neem gerust 
een exemplaar mee. 
Het altaar is weer naar voren geplaatst en ook de stoelen staan 
grotendeels weer op de plek. Hopelijk mogen zij zo blijven staan en 
valt de verwachte golf coronabesmettingen mee. Probeert u zich 
zoveel mogelijk nog aan de basisregels te houden, zodat iedereen 
zich veilig kan voelen in onze kerk. 
 
De vakantietijd staat voor de deur. Ik wens u allen een hele fijne 
zomer toe. 
Met vriendelijke groeten, 
José Terhorst, voorzitter 
namens locatieraad en profieldragers
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EVEN VOORSTELLEN: GERARD BOEKEL 
 
Vanaf 1 april 2022 mag ik het stokje overnemen van Hermien 
Schoorlemmer als vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie. 
Het afgelopen jaar heb ik al meegedraaid in het bestuur om al wat 
eerste ervaring op te doen. Ondanks dat ik de afgelopen jaren als 
profieldrager Gemeenschapsopbouw voor de locatie Hoonhorst al 
bestuurlijk actief was binnen de parochie, heb ik nog lang niet met 
iedereen kennis kunnen maken. Met een aanstellingstermijn van 
maximaal 8 jaren zal daar nog voldoende tijd voor zijn. 
 
Maar als eerste introductie, zal ik mijzelf verder voorstellen: 
Zesenveertig jaar geleden ben ik geboren in de Groningse plaats 
Haren als oudste in een Nederlands Hervormd gezin. Op mijn 
tweede ben ik echter verhuisd naar het Zuid Limburgse Mheer, 
bijna het uiterste puntje van Nederland. In een klein Rooms 
Katholiek dorp met een kerk, een café en een school groeide ik op 
met heel veel lokale en religieuze tradities. Naast carnaval en 
dorpsfeesten werd daar bijvoorbeeld nog regelmatig processies 
gelopen door het dorp. Ook op school was er veel aandacht voor 
het Katholieke geloof. Ondanks dat ik toen nog wel in Eijsden 
protestant-christelijk gedoopt ben is in Limburg waarschijnlijk het 
zaadje al gepland voor mijn verdere weg in het leven. 
 
Tijdens mijn studietijd leerde ik mijn vrouw Ingrid Diepman kennen 
en trouwen wij op 5 oktober 2001 in de H. Cyriacuskerk van 
Dalfsen. Ik was toen nog niet katholiek maar toonde mij al wel 
voldoende betrokken dat (toen nog) pastoor Woorts in onze 
huwelijksviering voorging. 
 
Na eerst in Zwolle te hebben gewoond vestigden wij ons in 
Hoonhorst toen onze oudste zoon Hugo was geboren. Drie jaar 
later volgde onze tweede zoon Victor. Beiden werden in de 
H. Cyriacuskerk van respectievelijk Dalfsen en Hoonhorst gedoopt 
en gingen vervolgens naar de St. Cyriacusschool 
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(ja, daar is hij weer ) in Hoonhorst. Kortom, langzaam aan richtte 
mijn leven zich steeds meer op het katholieke geloof en daarom 
besloot ik ook om mij op Eerste Pinksterdag te laten vormen, door 
pastoor Swijnenberg. 
 
Ingrid zong inmiddels bij het koor Enjoy, de jongens deden hun 
Eerste Heilige communie en Vormsel, ik was voorzitter van de 
ouderraad van de St. Cyriacusschool en organiseerde bijvoorbeeld 
de paasvuurviering. En zo rolde ik door naar het profieldragerschap 
Gemeenschapsopbouw in Hoonhorst. 
 
Het is in de functie van vice-voorzitter mijn uitdaging om onze 
parochie samen met alle parochianen, locatieraden, pastorale team 
en parochiebestuur in deze turbulente tijden zicht te houden op 
watecht belangrijk is, levendige geloofsgemeenschappen in alle 
locaties van onze parochie. 
Als parochiebestuur kunnen wij zorgen voor de lijntjes, de 
parochianen en locatieraden kleuren het plaatje in! 
 
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en van gedachten te wisselen over 
de wijze waarop wij onze parochie toekomstbestendig maken! 
 
Gerard Boekel 
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GROTE DANK AAN HERMIEN SCHOORLEMMER! 

 

Onlangs nam Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst afscheid 

als vice-voorzitter van het parochiebestuur van onze 

Emmanuelparochie. 

Als pastoraal van onze parochie, maar ook vanuit 

parochiebestuur en pastoraal team, zeg ik Hermien hartelijk 

dank voor alles wat zij als vice-voorzitter van ons bestuur voor 

onze parochie heeft gedaan. 

In 2015 trad zij aan, als opvolger van Ton Hoogenboom. Met 

hart en ziel heeft zij zich als vice-voorzitter voor onze 

parochie ingezet. Naast haar gezin en familie, en in 

combinatie met haar drukke werk, was zij altijd beschikbaar 

voor het bestuurlijke werk in onze parochie. 

In de jaren, waarin Hermien vice-voorzitter is geweest van 

ons parochiebestuur, was zij een verbindende factor en steun 

en toeverlaat voor velen. Op een onopvallende, maar 

duidelijke wijze gaf zij leiding, bij Hermien wist je waar je aan 

toe was. Maar ook de menselijke kant heeft zij nooit uit het 

oog verloren. 
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Zelf herinner ik me het warme welkom in 2018, maar ook de 

vele gesprekken, dat ik bij Hermien aan haar keukentafel in 

Hoonhorst mocht voeren. Het kopje koffie smaakte heerlijk, 

maar het luisterend oor van Hermien was spreekwoordelijk ! 

Ook collega’s in het pastoraal team en anderen, die Hermien 

mochten ontmoeten, kunnen hiervan getuigen ! 

Gelukkig blijft Hermien nog dienstbaar aan het Lourdeswerk 

in onze parochie. Maria heeft een speciaal plekje in haar 

leven; en graag laat zij anderen als pelgrims hierin delen. 

 

Als parochiebestuur en pastoraal team prijzen we ons 

gelukkig, dat per 1 april jl. de heer Gerard Boekel, eveneens 

uit Hoonhorst, is aangetreden als nieuwe vice-voorzitter van 

het bestuur van onze Emmanuelparochie. We wensen hem 

heel veel zegen en succes met zijn goede werk als vice- 

voorzitter. Heel fijn, dat je dit voor onze parochie doen wilt ! 

En Hermien, dank voor alles ! Nog heel veel mooie jaren, 

samen met je echtgenoot Herman, en allen die je lief en 

dierbaar zijn. Ga met God en het ga je goed ! 
 
 
Pastoor André Monninkhof 
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EVEN VOORSTELLEN: RENS BOSMA 
 

Vanaf 1 april 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van de 
Emmanuelparochie als algemeen bestuurslid met de focus op de 
jongeren. Na een verzoek van pastoor Monninkhof om eens te 
kijken of dit iets voor mij zou zijn en na ruim een half jaar “stage” te 
hebben gelopen, heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur. 
Mijn naam is Rens Bosma, ik ben 26 jaar oud en woonachtig in 
Dalfsen. 
Sinds ruim twee jaar ben ik werkzaam als operator bij het 
sorteercentrum van PostNL in Zwolle. 
Bij de H. Cyriacus parochie in Dalfsen ben ik sinds 2006 actief als 
misdienaar/acoliet. 
In juli 2017 ben ik voorzitter van de misdienaargroep de 
Toogdragers geworden. 
In 2015 ben ik, met een aantal van onze misdienaars en andere 
jongeren uit de Emmanuel-parochie, mee geweest met de 
Bisdombedevaart naar Lourdes. Ik vond het een bijzondere 
ervaring en mooi te ontdekken dat er zo veel jongeren betrokken 
zijn bij de kerk. 
Dus ben ik in 2018 nogmaals met één van onze misdienaars mee 
geweest. 
Ik hoop van mijn bestuursfunctie veel te kunnen leren en dat ik 
jongeren kan inspireren door te laten zien dat er ook binnen de 
parochies jongeren actief zijn. 
 
Rens Bosma 
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VERSLAG VERGADERING RAAD ST. STEPHANUS 

HARDENBERG 07-03-2022. 
 
Aanwezig: José Terhorst, Hans Huijgen, Gert Reimer, Piet v.d. 
Burg en Michel Niemarkt. 
M.k.a. pastor Butti 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de 
vergadering. 
2. Verslag van de vergadering d.d. 31-01-2021. 
geen opmerkingen, dus akkoord. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst, verder geen 
bijzondere mededelingen. 
Postlijst 07. informatiebrief gemeente Hardenberg ivm sloop De 
Spinde (José/Piet_? 
Waar is deze brief gebleven? Is wel in de post verdeeld (NB: een 
kopie van de brief is inmiddels rondgestuurd via de Appgroep) 
3. Pastoresoverleg. Joop: ivm ziekte afwezig: geen mededelingen 
4. Raad. 
Voorzitter José 
- Bestuursbesluit aanschaf orgel (nav communicatie Joop Butti & 
Jos Jørgensen): 
Voorstel is om aan de organisten te vragen wanneer we overgaan 
op de vervanging van het orgel (actie José); 
Bedrag tot € 5.000,= aanvraag is naar parochie: wachten is op een 
offerte. 
- Vrijwilligersavond 2022: datumplannen op een zaterdagavond, bv 
op 11 juni ? 
- Parochieavond 2022: in het najaar ? 
- Afscheidseten Ad en José: Troubadour in Hardenberg vrijdag 8 
april 19:00 u 
Secretaris Michel: 
- ARBO / RIE (zie bijlagen): Herman en Piet gaan hier mee aan de 
slag 
(inleveren voor 1 april) 
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Fin. Beheerder Hans: 
- Financieel overzicht 2021: positief resultaat afgesloten 
- Lopende rekening 2022: besproken 
5. Pastoraatsgroep. 
- Catechese (Gert): 
o zondag 27 maart filmavond ‘Bruce Almighty’ via pastor Hans de 
Vries (Heino) 
o Bezinningsdag bezoek klooster Denekamp: mei / juni Zr. 
Christella; 
- Gemeenschapsopbouw (Piet): 
o Kerkbalans: overleg met Hans en wijkcontactpersonen 
o benaderen nieuwe parochianen: icm actie kerkbalans? 
Nadere afstemming benadering nieuwe parochianen: (stappenplan 
Piet & José) 
o Koffiedrinken: als vaste mededeling benoemen voor aanvang van 
de viering; 
We zoeken mensen die het koffie drinken na afloop willen 
organiseren. 
Koffie schenken en opruimen + afwas! We willen de kosters niet 
extra belasten! 
 
- Liturgie (José): 
o Palmtakjes: hoe komen we eraan (ivm buxusmot)? Hans vraagt 
tuinman van de gemeente of via boomkwekerij Dedemsvaart. 
 
Definitief 4 april 2022 
 
- Diaconie / PCI: Michel: 
o Paasactie PCI 
o 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: nadere info opnemen in kerkblad en via 
mededelingen. 
 
6. Overige punten. 
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- verspreiding notulen: vastgestelde notulen naar Brigitta en 
redactie St. Stephanus (zonder actielijst) 
 
7. Rondvraag. 
- Gert: factuur organist? 
- Piet: bericht Hardenbergse kerken hulp aan Oekraïne? 
o Gecoördineerde actie via platform van Kerken? Onderwerp 
Oekraïne zal mogelijk op de bijeenkomst van het Platform voor 
Kerken op 7april a.s. ter sprake komen. 
o Oproep vrijwilligers: wie wil zich hier voor inzetten. In eerste 
instantie gaat het om het samenkomen als groep / inventariseren? 
We weten nog niet wat er op ons afkomt, maar er zal op enig 
moment actie nodig zijn: oproep via nieuwsbrief / kerkblad? 
o Actief vragen of / wat er georganiseerd gaat / kan gaan worden? 
- José: platform van kerken: organisatie van omgaan met 
misstanden? 
Gedragscode Pastoraat (website parochie) en RIE (in bewerking) 
 
8. Volgende vergadering op 4 april. Openingsgebed door: José 
Hierna sluit José de vergadering om 22:15 u 
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VERSLAG VERGADERING RAAD ST. STEPHANUS 

HARDENBERG 04-04-2022 
 
 
M.k.a.: pastor Butti 
Aanwezig: José Terhorst, Hans Huijgen, Gert Reimer, Piet v.d. 
Burg en Michel Niemarkt. 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de 
vergadering. 
gebed om vrede voor Oekraïne en Rusland. 
 
2. Verslag van de vergadering d.d. 07-03-2021. 
geen opmerkingen, dus akkoord. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst, verder geen 
bijzondere mededelingen. 
 
4. Pastoresoverleg. Joop: ivm afwezig: geen mededelingen 
 
5. Raad. 
Voorzitter José 
o proefdruk van het boek van Herman; paar kleine foutjes nog 
doorgeven; 
Ad kan bestellen: 100 stuks hardcover à € 21,- /stk (€ 10,- eigen 
bijdrage); 
o Vaststellen van de datum voor de vrijwilligersavond: voorstel is 
nu 11 juni 2022; 
(28 mei valt af ivm Hemelvaart op 26 mei); foodtruck?, bv via 
https://www.foodtruckbooking.nl/zoeken 
o Voorstel voor de parochieavond: nadenken over datum najaar en 
invulling; 
o Vergadering pvkh: 7 april / Oekraïne: programma is gewijzigd nav 
ontwikkelingen mbt vluchtelingen opvang vml. ING-gebouw (Piet 
gaat er heen); 
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Secretaris Michel: 
o ARBO / RI&E (ingevuld door Herman B ism Hans en Michel): 
verzonden aan PB; 
o Gratis Bible-box (Bijbelvereniging vml Ned. Gideons), NT div. 
talen beschikbaar. 
 
José / Piet navragen bij pvkh: 8 talen ? 
Fin. Beheerder Hans: 
o Kerkbalans: overzicht tot april 
(fictief negatieve balans! nu nog geen inkomsten kerkbalans); 
o Palmtakjes: (zie liturgie) 
 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 
o Filmavond: datum april volgt nog (Bruce Allmighty); 
o Bezinningsdag klooster Denekamp: zat 21 mei a.s. (bijdrage PCI 
mogelijk). 
– gemeenschapsopbouw (Piet) 
o koffie drinken na afloop: gaat prima; 2 potten koffie is soms te 
weinig. 
o Voorraadbeheer gebruiksartikelen even afstemmen (Hans / Tiny 
P.); 
o stappenplan benaderen nieuwe parochianen: is in de maak, 
afstemming over contactpersonen, tzt draaiboek. 
o Mededelingen: hoe die ontstaan en verspreid worden en wie 
neemt actie? 
Doorzenden naar Piet (website) en Herma (mededelingen + 
verwijzing naar website), 
José (kerk): 1 op prikbord, 5 in de kerk (José). 
Nieuwsbrief per email; aandacht voor gebedsbijeenkomst 
(Morgenlicht). 
o Vastenactie: extra collectes met Palmpasen en Pasen. 
o Overleg VVE (Herman en Piet): parkeren. 
o Verwarming op 18 graden terugzetten is besloten in de 
vergadering (na mededelingen in de vieringen van Palmpasen). 
o Energie: teruggave belasting. 
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– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José) 
o Palmtakjes uit Slagharen: kunnen worden gehaald (na wijding?) 
o Palmpasen: bloemen op altaar? 
o Paastridium is op De Belte; 
o Chrismamis Apeldoorn: Joop of / Andre Monninkhof gaan (13 
april) 
o Witte donderdag: op de Belte: wordt verwacht om een offergave 
mee te nemen: 
Hardenberger ‘natte koeken’ (houdbaar), worden aangeboden aan 
verzorgingstehuizen. 
o Lector paaswake (Veronique), paaskaars (Willy). 
– diaconie (vacant, PCI: Michel, Liesbeth, Maria) 
o Paasgroet PCI (inlegfolder bij kerkblad Paaseditie), + met Pasen 
in de kerk; 
o Lijst goede doelen (lijst bijhouden wat er per post binnenkomt). 
 
7. Overige punten. 
 
8. Rondvraag. Geen punten 
 
9. Volgende vergadering op 9 mei. Openingsgebed door: Hans 
 
Hierna sluit José de vergadering om 22:05 u 
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VERSLAG VERGADERING RAAD ST. STEPHANUS 

HARDENBERG 09-05-2022 
 
M.k.a.: - Aanwezig: pastor Butti, José Terhorst, Hans Huijgen, Gert 
Reimer, Piet v.d. Burg en Michel Niemarkt (notulist). 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de 
vergadering. 
 
o Voorjaarsoverleg woensdag 11 mei a.s. Dedemsvaart: input 
gevraagd. 
Een en ander is besproken (geen verslag van gemaakt) 
Openingsgebed, Hans: bemoediging! 
2. Verslag van de vergadering d.d. 04-04-2022. 
geen opmerkingen, dus akkoord. 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst, verder geen 
bijzondere mededelingen. 
4. Pastoresoverleg. Joop: 
o Hans de Vries kan weer actiever ingezet worden in het 
liturgierooster. 
o Roosterwijzigingen: via website wordt het actueel bijgehouden: 
gaat naar Herma (in geval van Eucharistieviering moeten er ook 
misdienaars bij en koster moet op hoogte zijn: dit stemt Herma 
verder intern af). 
 
5. Raad. 
Voorzitter José 
o boek van Herman: is nog niet besteld (geld uit legaat: de offerte 
ligt in Ommen: aanvraag gaat naar Bisdom?); 
o datum voor de vrijwilligersavond: is nu zaterdagavond 11 juni 
2022! 
o parochieavond najaar 2022: vrijdagavond eind 14 oktober van 
20:00-22:30 u! 
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o Kaski: de telweekenden zijn dit jaar op 14/15 mei en 21/22 mei 
a.s.: wie houdt dit bij: Jan Bennis vult algemene info vast in, rest uit 
kerktellingen, uiterlijk 3 juni naar Irma 
o 
Secretaris Michel: 
o Gratis Bible-box (Bijbelvereniging vml Ned. Gideons), NT div. 
talen beschikbaar. 
o José / Piet navragen bij pvkh: 8 talen ? Gratis Bible-box is 
geplaatst (Oekraïens niet leverbaar in herdruk). 
Fin. Beheerder Hans: 
o Orgel: aanvraag in behandeling; 
o Kerkbalans loopt goed: wijkcontactpersonen op de hoogte en 
enveloppen rondgebracht. Soms geen reactie / mensen die niet 
mee willen doen. 
 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert): 
o Filmavond 1 mei: 13 personen zijn geweest; 
o Bezinningsdag klooster Denekamp: 15 aanmeldingen, zat 21 mei 
a.s. (2x bijdrage PCI mogelijk à € 40 pp). 
– gemeenschapsopbouw (Piet): 
o stappenplan benaderen nieuwe parochianen: 5 of 6 nieuwe 
mensen worden aangeschreven: na ongeveer een maand reactie 
vragen; 
o terugblik op vergadering pvkh: 7 april met name over Oekraïne: 
zie brief op de website. Er zit veel beweging in de mensen (komen 
en gaan);  
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José): 
Roosterwijziging doorgegeven aan Herma 
– diaconie (vacant, PCI: Michel, Liesbeth, Maria) 
o Lijst goede doelen bijhouden door PCI. 
 
7. Punten actielijst. 
 
8. Rondvraag. 
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 Gert: Jan Wevers wil graag eens naar de kerk: rolstoelvervoer 
nodig (pasje) 

 Piet: Corona: altaar weer naar voren: meer stoelen weer in de 
kerk: voorin volle rijen, achterin meer ruimte voor degene die daar 
nog behoefte aan heeft. 
Collectemandjes komen weer door. 
 
9. Volgende vergadering op maandag 13 juni. Openingsgebed 
door: Gert 
Hierna sluit José de vergadering om 21:40 u 
 
 
 
 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Op 9 juni 2022 is op de leeftijd van 74 jaar overleden: 

mevrouw Harmke Maatje-Veenstra 
 
Op 22 juni 2022 is op de leeftijd van 85 jaar overleden 

mevrouw Geertruida Johanna Alberta Mulder 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte en kracht toe. 



Kerkblad St. Stephanus, zomer 2022 

- 36 - 

Kerkbalans / Financieel nieuws 

 
De Geloofsgemeenschap Hardenberg is dit jaar later begonnen 
aan de Actie Kerkbalans. Dit i.v.m. de Coronapandemie. Wij wilden 
onze trouwe wijkcontactpersonen niet blootstellen aan het virus. 
Toen alles veilig was, hebben wij de Actie Kerkbalans weer op de 
oude manier verspreid, dus huis aan huis. 
Het was voor de wijkcontactpersonen deze keer wel zwaar, er zijn 
een aantal wijkcontactpersonen afgevallen en sommige wijken zijn 
groter geworden, door meer nieuwe parochianen. Ook het ophalen 
van de enveloppes ging moeizaam: vaak wordt er geen gehoor 
gegeven, is het formulier nog niet ingevuld en “ik kom het wel 
brengen” wordt er vaak gezegd. 
Gelukkig is het resultaat dit jaar wel goed. Er hebben 178 van de 
290 parochianen gereageerd, waarvan er 157 een toezegging 
hebben gedaan. In 2021 zaten wij op 106 toezeggingen. 
Wij komen er wel achter dat parochianen moeite hebben om het 
formulier Actie Kerkbalans compleet in te vullen met email adres of 
het vermelden of zij een papieren kerkblad willen. Hier gaan wij in 
2023 meer aandacht aanbesteden om dit duidelijker te maken. 
Financieel ziet 2022 er beter uit dan 2021. 
Van het legaat van mevr. Scholten hebben wij gebruik gemaakt om 
binnenkort ons orgel te vervangen. Deze was volgens de 
orgelbouwer in slechte staat en er zijn geen onderdelen meer bij te 
krijgen. Onze organisten hebben een nieuw orgel uitgezocht en 
deze is besteld, levertijd 12 weken. 
Het boek van Herman Kok, dat gaat over het ontstaan van onze 
katholieke parochie in Hardenberg, is uitgekomen. Drukkosten van 
het boek zijn € 23,- Onze parochianen kunnen dit boek tegen een 
gereduceerd tarief van € 10,- kopen. 
 
Met vriendelijke groet, Hans Huijgen 
Financieel beheerder 
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VRIJWILLIGERSAVOND 
 
Op zaterdagavond 11 juni j.l. hebben wij onze vrijwilligers 
uitgenodigd voor een ‘Dank-je-wel-avond”.  Niet iedereen was in de 
gelegenheid om te komen door vakanties, weekendje-weg en 
omdat er op dit moment veel ingehaald moet worden wat betreft 
feestjes en bijeenkomsten. Maar we waren met een leuk aantal 
mensen bij elkaar. De organisatie had voor hapjes en drankjes 
gezorgd en er lagen spelletjes klaar voor het geval men uitgepraat 
zou zijn met elkaar. Dat was blijkbaar niet nodig, alleen een aantal 
mannen zijn aan het dobbelen geslagen. Het was al met al een 
gezellige avond. 
Op deze avond werden drie mensen van het Stephanuskoor in het 
zonnetje gezet. Zij zijn vanaf de oprichting van het koor al koorlid 
en dat was in 2020 50 jaar!! Binnen het koor was dit in Coronatijd 
al herdacht, maar de LR vond deze avond, met veel vrijwilligers bij 
elkaar, een goed moment. 

 
De jubilarissen waren: 
Herman Kok, Mieke Lankreyer,Tiny 
Poorts en Thea Steur 
Thea Steur kon deze avond niet 
aanwezig zijn en kreeg de bloemen 
thuis bezorgd. 
 
 
 

 
 
Een ander heuglijk feit was, dat 
we na jaren van voorbereiding, nu 
officieel het eerste exemplaar van 
het boek konden uitreiken aan 
Herman Kok, dat hij geschreven 
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heeft over 60 jaar Katholicisme in Hardenberg.  
Wij zijn in staat gesteld dit boek te laten drukken door het aan onze 
geloofsgemeenschap geschonken legaat van Mevrouw Scholten.  
 
 
En zoals gebruikelijk mochten 
ook dit jaar de oude 
paaskaarsen verloot worden 
onder de aanwezige 
vrijwilligers.  
De gelukkige winnaars hiervan 
waren: 
Marja van Kas, Tiny Rusken en 
Veronique Reimer 
 
 
 
 
Al met al een avond waar we met plezier op kunnen terugkijken. En 
hopelijk kunnen we nog heel lang met al onze vrijwilligers onze 
geloofsgemeenschap draaiende houden. 
Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers, ook aan degenen die niet op 
deze avond aanwezig konden zijn. 
 
Namens de locatieraad en profieldragers 
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GEZOCHT: KOORLEDEN 
 
Beste parochianen. 
 
Zoals u wel gehoord en gezien hebt, zijn wij als koor weer 
begonnen met zingen. 
Maar na een lange coronaperiode, van niets kunnen, is er wel heel 
wat veranderd voor ons koor. Tot ons groot verdriet zijn er 2 
koorleden overleden (Lida en Ans) en er zijn wat leden afgehaakt 
i.v.m. leeftijd en afstand. 
Dus we zijn maar met een klein koortje overgebleven. 
Daarom doen wij een dringend beroep op u. Als u houdt van 
zingen en u vindt het gezellig, kom dan bij ons koor. Ook in de 
hoop, dat we nog heel lang samen kerkkoor mogen zijn. 
De repetitie is iedere dinsdagavond van 19.30-21.30 uur. 
Tussendoor gaan we gezellig samen koffie drinken en even 
bijpraten. 
Wij hopen op een paar nieuwe leden! 
Mannen zijn ook van harte welkom. 
Wacht niet te lang en komt met ons meezingen. 
 
Hartelijke groeten van het bestuur, 
 
Tiny Poorts 
Mieke Lankreyer 
Tiny Rusken 
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BEZINNINGSDAG 2022 
 
Wat een drukte, daar ‘s morgens vroeg bij de katholieke kerk in 
Hardenberg! 
Wat doen al die mensen daar zo vroeg? O, ze gaan zeker weer 
naar het klooster…. 
En inderdaad, na twee en half jaar gingen we weer naar het 
klooster, deze keer met een groep van 12 personen van onze 
geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Hardenberg. Weer naar 
Denekamp, waar de 5 Indonesische nonnen ons al stonden op te 
wachten met koffie en gebak. Het thema van deze bezinningsdag 
was “Puzzelen met Maria” en wat hadden de zusters van 
Denekamp weerprachtige werkvormen bedacht! Na de koffie en 
het zingen van enkele Marialiederen, werden we verdeeld in 
groepjes en mocht je een foto van een zonnebloem met een woord 
erop uitkiezen. Er waren erg veel verschillende woorden, om er 
een paar te noemen: ontmoeten, open, ziekenhuis, vertrouwen, 
kinderen….. en nog véél meer. “Welk woord doet je aan Maria 
denken en kun je ook in verband brengen met je eigen leven?” was 
de vraag en nadat een ieder twee kaartjes uitgekozen had, 
bespraken we deze vraag in viertallen. Erg mooi om te horen hoe 
een ieder Maria op een geheel eigen wijze in haar / zijn leven 
verweven heeft! 
Om half 1 volgde er weer een zeer smakelijke maaltijd met de hele 
groep, inclusief de zusters, waarna we even naar de kapel gingen 
voor het middaggebed en José en ik even spontaan lector mochten 
zijn. Daarna kregen we allemaal een fotokaart met 11 verschillende 
momenten uit het leven van Maria. Er hoorden elf zinnen bij die op 
stickertjes stonden. “Plak de juiste zin bij de juiste foto” was de 
opdracht, en vertel daarna welke foto/ zin je het meest aanspreekt 
en waarom, ook hierbij werd weer een link gelegd met het eigen 
leven. U begrijpt dat hier ook weer erg mooie gesprekken door 
ontstonden. 
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Na een wandeling over het kloosterterrein en het bekijken van de 
verschillende Mariakapelletjes, werd er thee geserveerd met 
koekjes, daarna was het alweer tijd voor de afsluitende viering.  
 
Uiteraard was hierbij ook het centrale thema “Maria” en werd er 
niet alleen gebeden, maar ook veel (en mooi!) gezongen. 
We vonden het jammer dat de dag zo snel voorbij ging, maar als 
corona geen roet in het eten gaat gooien, dan gaan we in de eerste 
helft van 2023 beslist weer! We hopen dat er dan nog meer 
parochianen van de partij zullen zijn! 
 
 
Veronique Reimer 
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Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus 
 

 

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 
 

 

 


