


                                         Kerkblad St. Stephanus herfst 2022  

- 1 - 

I N H O U D S O P G A V E 
 
Van de redactie .............................................................................. 2 

Contactadressen ........................................................................... 3 

Wat goed is om te weten .............................................................. 4 

Agenda ........................................................................................... 5 

Rooster ........................................................................................... 7 

Vieringen Emmanuelparochie ...................................................... 8 

Pastoralia ....................................................................................... 9 

Pastoralia ..................................................................................... 11 

Levenslessen over omgaan met dood en verlies ..................... 13 

Verslag lezing Kardinaal Eijk ..................................................... 15 

Dankwoordje Pastor Wenker ...................................................... 17 

Uitnodiging 25 jaar priesterfeest pastoor A. Monninkhof ....... 18 

25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof ......................... 19 

Pastoor André Monninkhof 25 jaar priester .............................. 20 

Uitnodiging pastor Ria Doornbusch .......................................... 21 

Inloopmiddag ............................................................................... 22 

Pastor Thomasfonds ................................................................... 23 

Verslag verg. raad St. Stephanus 13-06-2022 ........................... 24 

Verslag verg. raad St. Stephanus 04-07-2022 ........................... 26 

Mutatieformulier .......................................................................... 28 

 
 



Kerkblad St. Stephanus, herfst  2022 

- 2 - 

 
 

Jaargang 51 
Nr.04 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het herfstnummer. 
In dit kerkblad wordt u uitgenodigd voor het 25 jaar priesterfeest 
van pastoor Monninkhof en op vrijdag 28 oktober om 19:00 uur is 
er in de Belte een feestelijke viering tbv pastor Ria Doornbusch die 
benoemd is tot pastoraal werkster.  
Tevens zijn er 2 pastoralia en nog veel meer. 
 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad 
ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    Maandag   5 december 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. 02-10 / 11:00 uur 27e zondag door het jaar 
     Eucharistie      
     Voorganger pastor A. Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 09-10 / 11:00 uur Caritasviering 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     m.m.v. Poco a Poco 
     Collecte Missie Kinderen 
 
Zo. 16-10    GEEN VIERING 
 
Zo. 16-10 / 10:00 uur 25 jaar 

priesterfeest pastoor Monninkhof 
     Eucharistie 
     Emmanuel viering in Ommen 
 
Zo. 23-10 / 11:00 uur 30e zondag door het jaar 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Collecte Missie 
 
Zo. 30-10 / 11:00 uur Allerzielen 
     Woord- Communieviering 
     Werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
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Zo. 06-11 / 11:00 uur 32e Zondag door het jaar 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     Samenzang 
 
Zo. 13-11 / 11:00 uur 33e Zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor H. de Vries 
     m.m.v. Poco a Poco 
 
Zo. 20-11 / 11:00 uur Christus Koning 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Collecte Jongeren 
 
Zo. 27-11 / 11:00 uur 1e Zondag vd Advent 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Start adventsactie 
 
Zo. 04-12 / 11:00 uur 2e Zondag vd Advent 
     Woord- Communieviering 
     Werkgroep Slagharen 2 
     Samenzang 
 
Do. 08-12 / 09:00 uur Maria Onbevlekt Ontvangenis 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     Emmanuel viering te Slagharen 
 
Zo. 11:00 / 11:00 uur 3e Zondag vd Advent 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor M. klein Overmeen 
     m.m.v. Poco a Poco    
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ROOSTER 
 
 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 02-10 / 11:00 uur  Fabienne Farjon en Robin Farjon 
Zo.  13-11 / 11:00 uur  Fabienne Farjon en Robin Farjon 
Zo.  20-11 / 11:00 uur  Fabienne Farjon en Robin Farjon 

 
Lectoren 
Zo.  02-10 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo.  09-10 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 23-10 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 30-10 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
Zo. 06-11 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 13-11 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 20-11 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 27-11 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 04-12 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 08-12 / 11:00 uur  dhr. P. van Galen 
 
Kosters 
Zo. 02-10 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo. 09-10 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 23-10 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo.  30-10 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo.  06-11 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo. 13-11 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 20-11 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 27-11 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 04-12 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo. 11-12 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
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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  
 
 

Een nieuwe manier van leven 
 
Deze titel schiet mij te binnen naar aanleiding 
van de eerste lezing van afgelopen zondag (31 juli jl.) uit Prediker. 
Prediker spreekt hierin over ‘ijdelheid der ijdelheden’. Hoeveel 
ijdelheid is er niet in deze wereld, zo vraagt hij zich af. We maken 
ons druk om van alles en nog wat. Maar weten we wel waarvoor 
het allemaal doen ? Bovendien beklaagt de Prediker over al het 
onrecht dat hij om zich heen ziet. Sommigen spannen zich in, 
anderen gaan ermee aan de haal! Dit kan toch nooit de bedoeling 
zijn ?  
Naar mijn indruk heeft de Prediker wel een punt. Immers, in onze 
wereld wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Denk maar 
eens aan de energielasten: deze rijzen de pan uit. De meesten van 
ons staan in de kou, er is een steeds kleiner wordende groep die er 
‘warmpjes bij zit’. Bovendien vallen we van de ene crisis in de 
andere. Het coronaspook waart nog steeds rond, natuurlijke 
hulpbronnen raken uitgeput; het klimaat verandert, waardoor het 
steeds droger wordt en de vraag rijst, hoe we de watervoorziening 
op peil kunnen houden; we zitten met een schier onoplosbaar 
dilemma tussen behoud van de natuur en agrariërs, die in de knel 
komen; en wanneer houdt ‘in vredesnaam’ die zinloze oorlog in de 
Oekraïne nu eindelijk eens op ?  
Intussen mist deze malaise zijn uitwerking niet: oudere mensen 
hebben het gevoel aan de kant geschoven te worden; jongere 
mensen branden op en kwetsbare mensen krijgen niet de zorg die 
ze verdienen. We voelen ons niet gezien, niet gehoord, niet 
gewaardeerd; met als gevolg dat allerlei spanningen stijgen tot het 
kookpunt; en dat terwijl deze zomer toch al allerlei hitterecords 
breekt … 
Het vurige pleidooi, dat ik lees in de bespreking van twee nieuwe 
boeken over een andere manier van leven, is me daarom uit het 
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hart gegrepen. Beide auteurs, Man Keirse en Karin Armstrong, 
vragen ons om geen ‘schatten op aarde’ maar ‘schatten in de 
hemel’ te verwerven. Zij pleiten voor compassie. Dat is het 
vermogen om mee te voelen met de ander. Omdat compassie ons 
bevrijdt uit de gevangenis van ons ego, zo zegt Armstrong, kunnen 
we hierdoor komen tot een ervaring van het anders-zijn – de 
heiligheid – van wat we God noemen. Laten we niet alleen afgaan 
op ons eigen ‘goede gevoel’. Maar ook samen genieten.  
Dit is ook de ‘tijding van troost en vreugde’, die het evangelie ons 
meegeeft. Jezus wordt geboren in een krot en wordt een 
vluchteling. In Zijn Zoon is God ons zo in al onze ellende, in al ons 
wanhopig zoeken naar zin en grond van ons bestaan, nabij. Zijn 
compassie (letterlijk vertaald: ‘mede-lijden’) is het grote geheim van 
ons geloof. Dat dit geschenk uit de hemel ons de weg mag wijzen 
naar een nieuwe manier van leven! 
 
                                              Pastoor André Monninkhof 
Zie ook:  

- Manu Keirse: “Anders leven” 

- Karin Armstrong: “De heilige natuur. Het herstel van onze relatie met onze natuurlijke omgeving”. 
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PASTORALIA  
 
 
 
Een toevallige ontmoeting 
 
Heel vaak ben ik trots op alles wat we in ons kikkerlandje weten te fiksen, 
maar sommige dingen vervullen me ook met schaamte. Zoals de opvang van 
vluchtelingen. Vreselijk vind ik dat: mensen die buiten moeten slapen, omdat 
Nederland de boel niet op orde  heeft. 
Ik hoorde het volgende verhaal: een wat oudere vrouw wilde aan de gang in 
haar voortuin. Er zou een buis of een slang door haar tuin moeten voor de 
afwatering, veertig centimeter diep. De sleuf die gegraven moest worden, 
zou twaalf meter lang zijn; de lengte van de tuin.  
Ze had het al een paar keer uitgesteld, maar op een zeer warme nazomerse 
avond trok ze toch de stoute (hand)schoenen aan, pakte een spade en 
begon aan dit zware karwei. 
Na een kwartiertje moest ze echt even uitblazen. Ze keek even de straat in, 
en zag een man naderbij komen. Ze kende hem niet, maar de man zocht 
oogcontact. Hij keek heel vriendelijk, dat zag de vrouw wel. Toen hij nog 
dichterbij kwam, stak hij zijn beide handen uit naar de spade in haar hand. Zij 
reikte hem de spade aan en hij begon te graven.  
De vrouw was eerst te verbouwereerd om ook maar iets tegen hem te 
zeggen, maar toen ze zich had hersteld en tegen hem begon te praten, zag 
ze wel dat hij haar niet verstond. Dan maar in het Engels, dacht ze. Helaas, 
ook de Engelse taal was hij niet machtig.  
Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk heeft de vreemde man met 
haar spade in zijn handen al het graafwerk gedaan. Vooral zwetend.  
Om toch te kunnen communiceren met elkaar had hij zijn smartphone uit zijn 
zak gehaald. Zij kon nu gewoon haar zegje doen, en de telefoon vertaalde 
het in zijn taal. En andersom ook. Het bleek dat de man een Koerd was en 
hij was gevlucht uit Turkije. Waarom? 
Hij was actief in een Koerdische partij voor democratie en dat vond meneer 
Erdogan niet zo leuk .. en onze man moest vluchten.  
Zijn vrouw en dochter waren achtergebleven. Hij miste hen vreselijk. Thuis 
had hij een hoveniersbedrijf gehad. Want hovenier was hij. In hart en nieren.  
En nu was hij dan in Nederland en vanuit Ter Apel, waar geen plaats voor 
hem was, naar dit dorpje gekomen om daar een maand in de sporthal te 
bivakkeren. Om daarna weer naar een andere plek verkast te worden.  
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Uiteindelijk bedankte hij de vrouw, omdat hij even ‘ als vanouds met zijn 
handen mocht werken.’  
Want dat deed hij het allerliefst: werken met zijn handen in de aarde.  
Daarom was hij haar dankbaar.   
Toen de klus geklaard was en zij samen, staande in haar voortuin wat 
hadden gedronken vervolgde hij zijn weg, waarschijnlijk terug naar de 
sporthal.  
Een hele toevallige ontmoeting, die, in ieder geval bij de vrouw, het nodige 
had losgemaakt: de vluchteling had haar bedánkt, omdat hij een half uur 
mocht graven in haar tuin.  
Zij had hem vervolgens ook bedankt, omdat hij haar dit zware karwei uit 
handen had genomen. Maar meer nog was ze dankbaar om deze toevallige 
ontmoeting, waar twee werelden elkaar ontmoetten in een kleine voortuin in 
zomaar een dorpje.  
Toch mooi, vind u niet?  
 
Marga klein Overmeen.   
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LEVENSLESSEN OVER OMGAAN MET DOOD EN VERLIES  
 
Op vrijdagavond 29 april hield professor doctor emeritus hoogleraar Manu 
Keirse, ten overstaan van een compleet uitverkochte Brugkerk een 
indrukwekkende en inspirerende lezing over ‘Helpen bij verlies en verdriet’.  
Manu Keirse begint de avond met een sprookje, wat meteen een heldere 
weergave is van de problemen waartegen mensen aanlopen in het omgaan 
met verlies en verdriet bij henzelf en dat van anderen. Leven en dood zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te 
maken. Maar hoe benader je iemand die zojuist een dierbare heeft verloren? 
En vanuit welke positie? Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het 
hart van de geliefden, zodat de herinnering in liefde blijft voortbestaan. 
Daarbij is het belangrijk dat men verdriet verdriet laat zijn en dat er warmte 
en genegenheid en een luisterend oor voor de nabestaande(n) zijn. Manu 
benadrukt dat het heel belangrijk is om kinderen bij verlies en verdriet te 
betrekken, hoe jong ze soms ook zijn. Benader het open en ga het niet 
verzwijgen of het kind ontzien. Wees altijd eerlijk en correct over wat er 
gaande is. Met een lach en een traan wordt er ademloos geluisterd naar de 
vele voorbeelden die Manu in de praktijk bij de hand heeft gehad. Zo spreekt 
hij over rouwarbeid. Arbeid omdat het een intensief traject is wat in golven 
kan opkomen op de meest onverwachte momenten, wat jaren kan duren en 
waar je aan werkt. Manu Keirse spreekt over vier taken in de rouwarbeid. Op 
de eerste plaats; het onder ogen zien van de werkelijkheid van verlies. Soms 
moet dit tot in den treure herhaald worden tot de puzzelstukjes geleidelijk op 
de plek gaan vallen. Dit kost veel tijd, maar de deuren naar de toekomst 
kunnen alleen open gaan als er correcte uitleg en warmte en genegenheid 
worden gegeven. 
Ten tweede is er het ervaren van de pijn van verlies. Pijn wegduwen of 
onderdrukken of negeren zijn een verlenging van het proces. Verdriet is 
normaal gedrag en hoort erbij. De pijn komt naar buiten in vormen als 
boosheid, prikkelbaarheid, schuldgevoel. Luister naar hoe het voor de 
betrokkene voelt, in plaats van te veronderstellen hoe het moet voelen. 
Vraag de betrokkene; ‘vertel eens wat er op dit moment zo moeilijk is’ en zeg 
dat die ander zich schuldig mág voelen, maar dat diegene niet schuldig ís. 
Schuldgevoelens zijn tekenen van liefde en verantwoordelijkheid. Je mag 
deze telkens opnieuw uitspreken, want opgekropte schuldgevoelens zijn op 
den duur levensgevaarlijk. De derde taak is het aanpassen aan het nieuwe 
leven met dit verlies. Bijvoorbeeld het alleen boodschappen doen, alleen 
eten etc. De enige manier waarop hulp geboden kan worden is door er te zijn 
en door te luisteren. Er is vaak te weinig tijd voor een luisterend oor of er is 
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weerstand bij de toehoorder of de verteller om het verhaal opnieuw te horen 
of te vertellen. De nabestaande moet altijd de kans krijgen om het verhaal 
(vele malen opnieuw) te vertellen. Een overledene mag niet dood gezwegen 
worden, omdat niemand het onderwerp durft aan te snijden. De laatste en 
vierde taak is het opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen 
levendig bewaren. Een gevoel dat vaak aanwezig is, is ‘mag ik nog wel 
genieten als die ander er niet meer is of als er nooit meer over gesproken 
wordt’? Ja, dat mag. Door in het leven mooie herinneringen te maken, zijn 
deze opgeslagen in het hart van degenen die achterblijven. Verlies gaat mee 
door het leven. Verlies overleven heeft niks te maken met vergeten. Het is 
niet loslaten, maar anders leren vasthouden in herinnering. Net als een 
schaduw gaat het continu met je mee, het ene moment scherper aanwezig 
dan het andere moment. Het zijn overduidelijke taken die besproken worden, 
voor de hand liggend en realistisch. Niet moeilijk om uit te voeren, maar toch 
is er vaak een drempel om het toe te passen in de praktijk. Vergeet de vraag; 
‘Wat moet ik zeggen tegen de verdrietige nabestaanden?’ Maar bedenk; 
‘Wat zouden de mensen met verdriet tegen mij willen zeggen?’ De 
allerbelangrijkste conclusie van deze avond is; luisteren, luisteren, nog eens 
luisteren en aandachtig luisteren.  
 
Aan het einde van de avond en na het beantwoorden van enkele vragen is er 
een daverend applaus voor spreker Manu Keirse en zijn er dankwoorden van 
het organisatiecomité met overhandiging van typische Lemelerveldse 
lekkernijen. Nadien is er de mogelijkheid om de vele boeken in te zien of aan 
te schaffen en even na te praten over de inspirerende avond die op een 
ieder diepe indruk heeft gemaakt.  
MoDi  
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VERSLAG LEZING KARDINAAL EIJK 
 
Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022 in 

Lemelerveld 
op uitnodiging van de Pelgrimagegroep “Het zoeken niet moe”, 

met het  thema: 
 

Euthanasie, kerk en geloof 
 
Kardinaal Eijk opent met gebed en begint 
zijn lezing via een scherm met een aantal 
stellingen: 
Wat is het standpunt van onze kerk inzake 
euthanasie,  
wanneer is lijden ondraaglijk,  
wat is voltooid leven,  
hebben wij recht op beschikking over leven 
en dood? 

 
Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge voorwaarden 
toestaat. Euthanasie is alleen mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Onder 
de 12 jaar is hiervoor een wet in de maak, waar de kerk op tegen is. 
 
Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de arts 
zich moet houden:  
  * Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de patiënt 
worden verricht en  
     alleen als hij aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet, zoals 
ondraaglijk en uitzichtloos 
     lijden en alleen bij een medische oorzaak,  
  * Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg   
  * Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven. 
Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer ernstige 
uitzichtloze ziekte of handicap. 
We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de  bijwerking van medicijnen 
met de dood tot gevolg. 
 
Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over leven 
en dood, 
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Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede zorg tot 
het levenseinde.  
Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij 
horen, in het eindeloos doorbehandelen met alle nieuwe technieken schiet 
men soms door. 
Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden 
gehouden. 
Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, bij 
verlies van dierbaren, 
of verminderde mobiliteit. Door goede begeleiding kan de patiënt soms erg 
opknappen en nog een waardig bestaan beleven. 
Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk.  
Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed 
onderhouden hiervan.  
 
Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven. 
 
Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en na de 
pauze komen er vragen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar de 
kardinaal respectvol mee omgaat. 
De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen het 
leven gekregen van onze schepper als van essentiële waarde te 
beschouwen. 
 
De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en steun 
vraagt voor allen die in deze moeilijke fase van hun leven staan 
 
We kijken terug op een waardevolle middag.  
Pelgrimagegroep ‘Het zoeken niet moe” 
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DANKWOORDJE PASTOR WENKER 

 

Beste mede-parochianen van de Emmanuel Parochie, 
 
Bij deze wil ik graag allen bedanken, die mij op velerlei wijze geluk 
gewenst hebben en ‘getroost’ op mijn tachtigste verjaardag. Ik heb 
veel kaarten, brieven en geschenken ontvangen. Vooral wil ik allen 
bedanken, die met mij de H. Eucharistie gevierd hebben in de kerk 
in Dedemsvaart en daarna in de zaal van het parochiecentrum 
meegevierd hebben. De kerk zat weer aardig vol en ook daarna de 
zaal. Ik was één van de pastors van het originele pastorale team 
van de Noord-Oost Overijsselse geloofsgemeenschap, nu de 
Emmanuel Parochie. Er werd toen, ongeveer 20 jaar geleden, veel 
getwijfeld of 11 parochies wel echt zouden kunnen verenigen tot 
één parochie. Vreemden, die maandagavond 22 augustus 
aanwezig geweest zijn bij de Eucharistieviering en zeker later bij de 
viering in de zaal zullen de indruk gekregen hebben, dat daar een 
echte gemeenschap vierde. Alle elf locaties waren 
vertegenwoordigd. Niemand scheen haast te hebben om te 
vertrekken. Het was echt gezellig. Wat fijn! 
 
Nogmaals iedereen van harte bedankt! 
 
Anton H.M. Wenker 
Priester Missionaris van Mill Hill 
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UITNODIGING 25 JAAR PRIESTERFEEST PASTOOR A. 
MONNINKHOF 
 
 

Op 11 oktober 2022 is het 25 jaar geleden dat 
pastoor André Monninkhof in Utrecht door  

de Aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Dr. A.J. Simonis  
tot priester werd gewijd. 

 
Wij willen daar in de Emmanuelparochie bij stil staan in  

een feestelijke Eucharistieviering op  
zondag 16 oktober 2022 om 10.00 uur  

in de St. Brigitta-kerk te Ommen, Nering Bögelstraat 1. 
 

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering.  
U kunt ook met ons meevieren via de livestream: 

https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
 

Na de viering bent u welkom in het parochiecentrum.  
Daar kunt u pastoor Monninkhof feliciteren  
en wordt u een kopje koffie aangeboden. 

 
Hopende u daar te ontmoeten. 

 
Pastoresteam en Parochiebestuur  

van de Emmanuelparochie 
 

 
 
 
 
 

https://www/
http://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
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25-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR MONNINKHOF 
 
Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat 
hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.  
Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als 
scheidsrechter voor de jeugd.  Mogelijk ziet u hem 
binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de 
Eucharistieviering rijden. Een nieuwe fiets; dat is wat 
wij hem willen aanbieden als cadeau. 
 
U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten  
op het rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:  

NL20 RABO 0378 9453 27  
ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van 
“Jubileum pastoor Monninkhof”.  
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven! 
 
De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw 
herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de 
wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem 
doet toekomen.  
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een  
A4-tje – sturen naar: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl.  
of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26, 8141 
AC Heino. 
Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan  
pastoor Monninkhof aanbieden.  
 
Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie. 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl


Kerkblad St. Stephanus, herfst  2022 

- 20 - 

PASTOOR ANDRÉ MONNINKHOF 25 JAAR PRIESTER 
 
Dat gaat niet onopgemerkt voorbij!  
 
Onze pastoor is het middelpunt op onze lokale radio VechtdalFM. 
Hij spreekt over zijn priesterschap, over vroeger, zijn roeping, de wijding, 
Maria, de sacramenten en vertelt nog meer… 
 
Wilt u hem ook beter leren kennen? 
 
De 1e aflevering is zondag 9 oktober van 17.00 – 18.00 bij het programma 
Venite et Audite op VechtdalFM te horen. 
 
En een week later op 16 oktober zijn de eerste 20 minuten voor het laatste 
deel van het interview: Dan beantwoordt onze pastoor vragen over; 
Oecumene, Diaconie, een bijzondere Heilige, Kerkgeschiedenis en infiltratie 
in de kerk. 
 
Vechtdal FM is te beluisteren: 
-Online via vechtdalfm.nl 
-Veel tv’s hebben ook de lokale radiozenders erop staan; geen beeld, wel 
geluid. 
-105.9  en  106.3  FM 
 
Terugluisteren kan vanaf de maandagmiddag ná de desbetreffende 
uitzending. 
Via mixcloud.com/VechtdalFM/playlists/venite-et-audite 
 
Of via intypen op google: 
Venite et audite Vechtdal fm  
 
Venite et Audite betekent: Kom en Luister! 
Van harte welkom, 
Karin Drost 
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UITNODIGING PASTOR RIA DOORNBUSCH 
 
 
 

Per 1 oktober 2022 is pastor Ria Doornbusch 
door kardinaal Eijk benoemd 

tot pastoraal werkster van de Emmanuelparochie. 
 

Op vrijdag 28 oktober 2022 om 19.00 uur 
wordt zij tijdens een feestelijke viering in de 

Onze Lieve Vrouw van Fatima-kerk, 
Geert Migchelsweg 4 te De Belte, 

gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen. 
 

Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum  
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking 

met pastor Ria Doornbusch. 
 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
 
 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 

 
 
 

Bij verhindering of wanneer u korte spreektijd  wenst, 
graag een bericht naar secretaris@emmanuelparochie.nl 
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INLOOPMIDDAG 
 
Beste mensen,  
 
We willen op de tweede zondag in oktober weer een 
inloopmiddag organiseren.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 9 oktober a.s. van 
14.00 uur tot 16.00 uur voor een kopje koffie of thee en een 
gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.  
Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. 
 
Graag tot ziens op 9 oktober 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch 
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PASTOR THOMASFONDS  
 
Sproeifeest Hoonhorst  2022 
 
Op 25 juni  mochten wij na een lange tijd van corona weer de 
Jaarmarkt en Braderie houden. De markt begon om 9.00 uur en het 
Shantykoor  De Stuwzangers uit Vilsteren brachten vanaf 10.00 uur 
hun muzikale klanken ten gehore. Het terras stroomde dan ook al 
zeer snel vol . Onder het genot van een kopje koffie of thee met 
cake of krentewegge  werd er genoten van deze prachtige muziek 
en  werd er door velen bekende melodieën meegezongen. Ook 
vond het broodje beenham of  hamburger  gretig afname. 
 
Pastor Thomas had ons gevraagd om dit jaar een actie te houden 
om 75 kinderen van een lagere school in Sinnar te voorzien van 
een Schooluniform, schooltas , schriften en potloden. Een 
schooluniform en de verdere benodigde spullen zijn verplicht. 
Iedereen het zelfde uniform zodat arm of rijk niet zichtbaar is.   
 
We waren blij verrast dat de opbrengt deze morgen € 752,-  is 
geworden zodat een aantal van de kinderen naar school kunnen. 
Hartelijk dank hiervoor !! 
 
Mocht u voor deze actie een bijdrage willen geven dan is dat van 
harte welkom op bankrekening NL 13 RABO 0138641262 t.n.v. 
Pastor Thomas Fonds . 
Ook namens Pastor Thomas  hartelijk dank voor uw bijdrage ! 
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VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 13-06-2022 
 
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. 
Postlijst ontbreekt nog, deze volgt met het conceptverslag van deze vergadering. 
Openingsgedachte, Gert: over vrijwilligers!  
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 04-04-2022.  
Kaski naar Brigitta ipv Irma, verder geen opmerkingen, voor akkoord getekend 
Vz+Secr. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst, verder geen bijzondere 
mededelingen. 
 
4. Pastoresoverleg. Joop:  
- Weinig nieuws op dit moment, diakenwijding Richard Meijer is geweest; 
- Geen livestreams meer vanuit Ommen; 
- Wat discussie over knielen in de kerk ook over synodaal proces en het verslag 
daarvan. 
  
5. Raad. 
Voorzitter José 
- terugblik op vrijwilligersavond: deze was geslaagd.  
- Boek parochie Hardenberg? wie wil kan een boek kopen: naam op lijst en 
meteen betalen! Er komt geen intekenlijst. 
- parochieavond najaar 2022: 14 oktober 20:00-22:00u; thema hoe gaan we lokaal 
verder? Lokaal toekomst beleid ! zie actiepunt 13-06-01! 
- Voortzetting kerkvieringen Eritreeërs: invulling kerk opening+sluiting Contact met 
Amin via JoséT Rooster maken zodra data bekend zijn (13-06-04); 
- Bijhouden gegevens in .doc-base (parochianen bestand): centraal via JanBennis! 
Denk o.a. aan vrijwilligers.  Kerkbalans doorgeven, evenals de feedback daarop 
bv. afmeldingen, aan JB 
- Plaatsen voedselkast aan de buitengevel? Vragen naar ervaringen bij andere 
kerken: actie Michel (13-06-02) 
Secretaris Michel: 
- Kaski: de telweekenden 14/15 mei en 21/22 mei: resultaten zijn doorgeven! 
- Reactie naar mw ivm vraag kindernevendienst: via Jaqueline wordt contact 
opgenomen (JT belt JR). 
- Kerkuitzendingen via NOOS? oproep vrijwilligers naar redactie en website. 
- Staken uitzendingen kerkvieringen vanuit Ommen (zomermaanden, daarna 
evaluatie). 
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- RI&E: actieplan Herman: HBeu maakt een concept en deze moeten we dan 
samen doornemen. Nog rekening houden met de punten die vanuit PB worden 
gemaakt. 
De vraag is nog wie bepaalt of de RI&E voor ons juist is? (13-06-03). 

 
Fin. Beheerder Hans: 
- Begroting 2022 (lopende) wordt besproken: positief beeld. 
- Orgel: is in bestelling. 
- Contributie platform van kerken is verhoogd naar € 40,-. 
 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 
-indien rolstoelvervoer nodig is moet men dit zelf regelen (taxi / pasje). 
-Geslaagde bezinningsdag Denekamp gehad (zie verslag site en nieuwsbrief). 
 
– gemeenschapsopbouw (Piet) 
-stappenplan benaderen nieuwe parochianen: april 3 + mei 3: 6 nieuwe par. van 
buiten Hardenberg / parochie : Geen respons op 1e brief gekomen: langsgaan 
(wie? -> Piet kijkt hoe en wie ze gaan benaderen). 
- gratis bijbels en boekjes: bekend maken via kerkblad. 
- misdienaars: overleg VR en HJ: overzicht rooster niet compleet/juist. 
- kostersoverleg: 2 volle potten koffie (ivm koffie na afloop viering).  
- altijd bloemen op het altaar? hangt af van de viering! 
- uitdelen communie door pastor (niet door de lector); 
- er is onduidelijkheid omtrent vigerende coronamaatregelen (eigen invulling); 
- er zijn geen kaarsenhouders voor misdienaars meer (stuk). 
 
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José): 1e HC of Vormsel?  

-> doorgeven aan Veronique! (wordt in regioverband gedaan nu). 
– diaconie (vacant, PCI: Michel, Liesbeth, Maria) 
- Uitnodiging actieplan "Eén tegen eenzaamheid" gemeente Hardenberg 21 juni 
D’vaart: José ? + evt. Michel erheen; José niet geweest 
- Adventsactie ism kerken Hardenberg (zie bijlage): onder aandacht brengen 
LR/PG Slagharen, D’vaart, De Belte. 

 
7. Punten actielijst: Parochieavond (07-03-06 / 13-06-01) /  

Voedselkast (13-06-02) /  
RI&E (13-06-03)! 

 
8. Rondvraag.  

 Gert: - Piet: - Hans: - José: - ; 

 Joop: armoedeproblematiek (niet alleen minima): gemeentetaak: info-
avond. organiseren? Voor ondersteuning (bv Stuw)? 
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 Michel: er is momenteel wat onduidelijkheid mbt omgang met het 
Corona-vaccinatie(&toegangs)beleid (landelijke maatregelen 
zijn/blijven van kracht). 
 

9. Volgende vergadering op maandag 4 juli. Openingsgebed door: Piet. 
Hierna sluit José de vergadering om 22:40 u. 

 
VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 04-07-2022 
 
M.k.a.: Hans Huijgen  
Aanwezig: pastor Butti, José Terhorst, Gert Reimer, Piet v.d. Burg en Michel 
Niemarkt (notulist). 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
Openingsgebed om vakantie, Piet  
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 13-06-2022.  
geen opmerkingen, voor akkoord getekend Vz+Secr. 
Reactie n.a.v. vraag ivm vraag kindernevendienst contact opgenomen: heeft 
gekozen voor Raalte als voorkeursparochie. 
Orgel is over een aantal weken bij leverancier, dan na enige tijd bij ons. 
Gratis bijbels ook bij Eritreeërs bekend gemaakt. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken:  
geen postlijst, er is nu wel post ontvangen (postlijstvvolgt) verder geen bijzondere 
mededelingen. 
 
4. Pastoresoverleg. Joop:  
-Ivm vakanties pastores geen overleg e/o bijzonderheden. 
-Joop vakantie 29 augustus tot 19 september; 
-Armoedeproblematiek, info-avond ism gemeente organiseren?  
(bv Stuw): na de vakantie?. 
 
5. Raad. 
Voorzitter José 
-parochieavond najaar 2022: 14 oktober 20:00-22:00u;  
thema hoe gaan we lokaal verder? Lokaal toekomst beleid ! zie actiepunt 13-06-
01! (extra) vergadering begin september? 19 september ! 
-Voortzetting kerkvieringen Eritreeërs: invulling rooster opening+sluiting kerk 
Contact met Amin via JoséT rooster invullen zodra data bekend zijn (13-06-04); 

 
Secretaris Michel: 
-Plaatsen voedselkast: nog niet aan toe gekomen om na te vragen (actiepunt blijft); 
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-Kerkuitzendingen via NOOS?: Jan Scholten neemt nog contact op met NOOS. 
-RI&E: actieplan Herman: samen doornemen. Nog rekening houden met de punten 
die vanuit PB worden gemaakt. Navragen wie het concept opstelt voor de parochie 
of ons concept beoordeeld (actiepunt blijft staan). 

 
Fin. Beheerder Hans: 
-Locatie: financieel overzicht t/m juni: kerkbalans ziet er positief uit 
-Parochie fin.verslag 2021 en Parochiebegroting 2022 

 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 
-Bijdragen bezinningsdag vielen mee. 
– gemeenschapsopbouw (Piet) 
-Nieuwe parochianen: zijn aangeschreven in juni (2 personen) en daarvoor nog 
een aantal (oa buitengebied): acties lopen via Piet of wijkcontactpersonen. 
-Er is lekkage geweest boven altaar: oorzaak onduidelijk / nog niet gevonden. 
Herman Beukeveld heeft dit onder de aandacht. 
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José): 1e HC of Vormsel?  
-Geen punten. 
– diaconie (vacant, PCI: Michel, Liesbeth, Maria) 
-Opkomst voorstelling JWCS viel wat tegen, maar het was een goede voorstelling; 
-Contact met Eettafel Hardenberg is gemaakt; 
-Adventsactie: is navraag gedaan door José, nog geen reacties terug ontvangen; 
-9 oktober a.s. is er weer een Caritasviering (bericht doorgeven aan Herma). 

 
7. Punten actielijst:  zie actielijst 
 
8. Rondvraag.  
-Joop: catechese programma najaar is in de maak; 
Vraag: hoe het met het koor verder is gegaan?: er zijn gesprekken geweest / 
gaande.  
-Piet: sleutel voor afsluiten na het koffiedrinken is nog zoek: mededelingen!; 
-Gert: - ; 
-José: - ; 
-Michel: -. 

 
9. Volgende vergadering op maandag 19 september. Als er tussendoor wat is via 
app. 
Openingsgebed door: Michel. 
 Vergadering daarna op maandag 10 oktober a.s. 
 
Hierna sluit José de vergadering om 20:50 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 

 


