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          JAARGANG 51 
Nr.05 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Alweer het laatste kerkblad van het jaar, wat gaat de tijd toch snel. 
Het is weer veel leeswerk. 
Waar de diensten rondom Kerst plaatsvinden, kunt u in het rooster 
lezen. 
 
Sinds 1 oktober jl. is pastor Ria Doornbusch benoemd binnen onze 
parochie. In dit kerkblad zal ze zich aan u voorstellen. 
 
Zoals u wellicht weet, zijn er verschillende vacatures. Een overzicht 
hiervan hebben we in dit boekje vermeld. Hopelijk zijn er 
parochianen, die zich kunnen vinden in één van de vacatures en 
zich daarvoor aan wil melden. 
 
Froukje en Wendy wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2023!  
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad 
ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    maandag 13 maart 2023 
 

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

 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 

Pastoraal team: 

- A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor   tel. 06 - 22 78 61 51  
monninkhof@hetnet.nl 
- J.G. Butti (Joop), pastoraal werker   tel. 06 - 22 23 98 28 

pastorbutti@ziggo.nl 
- M.W.M. (Marga) klein Overmeen –Groot Zwaaftink, 
pastoraal werker        tel. 06 - 18 27 64 84 

m.kleinovermeen@ziggo.nl 
- J.W. (Hans) de Vries, parochivicaris   tel. 06 - 45 29 02 66  
prhansdevries2020@gmail.com  
- M.J.G. (Ria) Doornbusch pastoraal werker tel. 06 - 14 40 69 55  

pastordoornbusch@gmail.com 

Pastor Doornbusch is contactpersoon voor Hardenberg 

 

E-mailadres ledenadministratie: 
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl 
 

Locatieraad: 

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur): 
José Terhorst       tel. 06 – 19 53 35 63 

voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Secretaris / contactpersoon 

Michel Niemarkt       tel. 06 – 36 16 41 33 

secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Financieel beheerder 
Hans 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:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
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


                                         Kerkblad St. Stephanus kerst 2022  

- 5 - 

WAT GOED IS OM TE WETEN 
 
Overlijden: 
Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met: 
Pastor Ria Doornbusch, tel. of sms  tel. 06 - 14 40 69 55  
pastordoornbusch@gmail.com 

 

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: 

Veronique Reimer tel. 0523 – 26 65 40 

 

Coördinatie  bezoekgroep: 

Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 

 

Coördinatie misdienaars en misdienettes: 
Veronique Reimer tel. 0523 – 26 65 40 

 

Coördinatie wijkcontactpersonen: 

Piet van der Burg tel. 0523 - 26 60 56 

 

Caritas: 
Liesbeth Houtman       tel. 0523 - 26 39 18  /  06 - 53 18 16 79 

Michel Niemarkt       tel. 0523 – 64 93 50 

Maria Malinowski    tel. 06 -  51 45 03 32 

caritashardenberg@emmanuelparochie.nl 

https://emmanuelparochie.nl/hardenberg/contact/
mailto:caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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AGENDA 
 
Zo. 11-12 / 11.00 uur 3e zondag v/d Advent 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor M. klein Overmeen 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 18-12 / 11.00 uur 4e zondag v/d Advent 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor H. de Vries 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     einde Adventsactie 
 
Za. 24-12 / 21.00 uur Kerstavond 
     werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 25-12 / 11.00 uur Kerstmis 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Ma. 26-12 / 11.00 uur Tweede Kerstdag 
     Eucharistie 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     Emmanuelviering in De Belte 
 
Zo. 01-01 / 11.00 uur Nieuwjaarsdag 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     gezamenlijke viering in Hardenberg 
     Samenzang 
 
Zo. 08-01 / 11.00 uur Openbaring des Heren 
     Woord- en Communieviering 
     werkgroep Dedemsvaart 
     m.m.v. Stephanuskoor en Poco à Poco 
     Nieuwjaarsreceptie 
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Zo. 15-01 / 11.00 uur 2e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     Samenzang 
 
Zo. 22-01 / 11.00 uur 3e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor H. de Vries 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 29-01 / 11.00 uur 4e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 05-02 / 11.00 uur 5e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastoor M. Monninkhof 
     Samenzang 
 
Zo. 12-02 / 11.00 uur 6e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 19-02 / 11.00 uur 7e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor J. Butti 
     m.m.v. Poco à Poco 
     Carnaval 
 
Wo. 22-02 / 11.00 uur Aswoensdag 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     gezamenlijke viering in Slagharen 
 
 



Kerkblad St. Stephanus, kerst 2022 

- 8 - 

Zo. 26-02 / 11.00 uur 1e zondag 40-dagen 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     Samenzang 
 
Zo. 05-03 / 11.00 uur 2e zondag 40-dagen 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor M. klein Overmeen 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 12-03 / 11.00 uur 3e zondag 40-dagen 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 19-03 / 11.00 uur 4e zondag 40-dagen 
     Woord- en Communieviering 
     werkgroep Hardenberg 
     Samenzang 
 
Zo. 26-03 / 11.00 uur 5e zondag 40-dagen 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor H. de Vries 
     m.m.v. Stephanuskoor 
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ROOSTER 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 11-12 / 11.00 uur geen 
Zo. 18-12 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Za. 24-12 / 21.00 uur geen 
Zo. 25-12 / 11.00 uur .. 
Zo. 01-01 / 11.00 uur geen 
Zo. 08-01 / 11.00 uur geen 
Zo. 15-01 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 22-01 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 29-01 / 11.00 uur geen 
Zo. 05-02 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 12-02 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 19-02 / 11.00 uur geen 
Zo. 26-02 / 11.00 uur geen 
Zo. 05-03 / 11.00 uur geen 
Zo. 12-03 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 19-03 / 11.00 uur geen 
Zo. 26-03 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
 
 
 
Lectoren 
Zo. 11-12 / 11.00 uur Piet van Galen 
Zo. 18-12 / 11.00 uur Veronique Reimer 
Za. 24-12 / 21.00 uur geen 
Zo. 25-12 / 11.00 uur Margret Los 
Zo. 01-01 / 11.00 uur Veronique Reimer 
Zo. 08-01 / 11.00 uur Ton Rijghard 
Zo. 15-01 / 11.00 uur Margret Los 
Zo. 22-01 / 11.00 uur José Terhorst 
Zo. 29-01 / 11.00 uur Ton Rijhard 
Zo. 05-02 / 11.00 uur Veronique Reimer 
Zo. 12-02 / 11.00 uur José Terhorst 
Zo. 19-02 / 11.00 uur Margret Los 
Zo. 26-02 / 11.00 uur Veronique Reimer 
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Zo. 05-03 / 11.00 uur José Terhorst 
Zo. 12-03 / 11.00 uur Margret Los 
Zo. 19-03 / 11.00 uur geen 
Zo. 26-03 / 11.00 uur Ton Rijghard 
 
 
Kosters 
Zo. 11-12 / 11.00 uur Tiny Poorts 
Zo. 18-12 / 11.00 uur Willy Stel 
Za. 24-12 / 21.00 uur Herman Rusken 
Zo. 25-12 / 11.00 uur Piet v/d Burg 
Zo. 01-01 / 11.00 uur Willy Stel 
Zo. 08-01 / 11.00 uur Herman Rusken 
Zo. 15-01 / 11.00 uur Piet v/d Burg 
Zo. 22-01 / 11.00 uur Willy Stel 
Zo. 29-01 / 11.00 uur Tiny Poorts 
Zo. 05-02 / 11.00 uur Herman Rusken 
Zo. 12-02 / 11.00 uur Piet v/d Burg 
Zo. 19-02 / 11.00 uur Tiny Poorts 
Zo. 26-02 / 11.00 uur Willy Stel 
Zo. 05-03 / 11.00 uur Herman Rusken 
Zo. 12-03 / 11.00 uur Tiny Poorts 
Zo. 19-03 / 11.00 uur Piet v/d Burg 
Zo. 26-03 / 11.00 uur Willy Stel 
 

 
 
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. 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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ZALIG KERSTMIS 

EN EEN 

 

GEZEGEND 2023 

 

Alle vrijwilligers hartelijk, hartelijk dank voor jullie inzet  

om onze geloofsgemeenschap bloeiende te houden. 
 

 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE ZONDAG 8 JANUARI 2023 
 

We willen iedereen van harte uitnodigen voor de 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023, na afloop van de 
viering, waarin de werkgroep Dedemsvaart voorgaat en waarbij 
beide koren zingen. 
We hopen dat we velen persoonlijk een gezond en voorspoedig 
2023 zullen kunnen wensen. 
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PASTORALIA          
 
Priester: gelijkvormig aan Christus 
 
Nu ik dit schrijf, vieren wij vandaag, 23 september, de 
gedachtenis van de heilige Padre Pio. In de winkeltjes in 
Lourdes, waar we kort geleden met een grote groep pelgrims 
uit onze Emmanuelparochie op bedevaart waren, zijn veel 
beeldjes van hem te vinden. Volgens mij is hij in Lourdes – na 
Maria en Bernadette – de populairste heilige. Waarom hij zo 
populair is ? Ik heb de indruk, dat dit te maken heeft met het 
feit, dat hij tijdens zijn leven zo dicht bij de mensen stond: als 
pater Capucijn gekleed in een eenvoudige bruine monnikspij, 
geeft hij geestelijke leiding aan de gelovigen, verzoent hij de 
boetelingen en treedt hij de zieken en armen met 
voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo dient hij Gods volk in 
gebed en nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig is 
geworden met de gekruisigde Christus (hij draagt de 
stigmata), voltooit hij op 23 september 1968 zijn aardse 
pelgrimstocht. 
Zelf heb ik vandaag (23 september) eerst de H. Mis gevierd. 
Samen met de gelovigen van de Brigitta geloofsgemeenschap 
hier in Ommen stonden we stil bij de vraag: wat betekent 
Christus voor ons, juist in deze roerige tijd, en denkend aan 
het leven van de heilige van vandaag, padre Pio. Heel mooi 
vind ik in het evangelie van deze dag de ‘geloofsbelijdenis’ 
van Petrus: “Gij zijt de Christus, de gezalfde Gods”. Jezus is 
inderdaad de Christus, de gezalfde Gods. In Zijn Geest mocht 
ik reeds bij mijn doopsel en vormsel de zalving ontvangen; 
maar ook bij mijn priesterwijding op 11 oktober 1997 viel mij 
dit ten deel. 
 
Sinds dat moment mag ik voorgaan in de Eucharistie. Voor mij 
is dit nog steeds hoogtepunt en bron. Waarom ? Omdat we in 
de Eucharistie Jezus Zelf mogen ontmoeten. 
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Door het gebed (consecratiewoorden) die ik in Zijn Naam mag 
uitspreken over de gaven van brood en wijn, worden deze tot 
Lichaam en Bloed van Christus. Het is dan ook in deze heilige 
gaven, dat Hij Zelf tot ons komt. Mooier kun je het toch niet 
hebben? 
De viering van de Eucharistie, waarmee ik deze dag begonnen 
ben, geeft mij ook de kracht en het doorzettingsvermogen, 
om vervolgens enige ‘karweitjes’ aan te kunnen, die nu 
eenmaal moeten gebeuren. Gedurende de uren die volgen, 
zorg ik ervoor, dat ik mijn takenlijstje afwerk: mails en apps 
beantwoorden, telefoontjes beantwoorden, brieven 
schrijven, kaarten sturen en wat al dies meer zij. Ook 
boodschappen halen, koken, warm eten de afwas doen, 
horen tot mijn dagelijkse ‘routine’. 
Als mijn hoofd dan eindelijk leeg is, kan ik mij concentreren 
op één van de ‘kerntaken’, die ik mij voor deze dag heb 
voorgenomen. Dit is nadenken over wat het priesterschap nu 
voor mij de moeite waard maakt, en hierover dit artikel 
schrijven. 
Mijn gedachten gaan al snel terug naar gisterenavond: met 
haar kinderen en hun partners zijn wij samen rond een 
parochiaan, die stervende is. Nadat ik haar de handen heb 
opgelegd, haar kinderen en hun partners haar een ‘laatste 
groet’ hebben gebracht (kus op het voorhoofd), en ik haar 
vervolgens gezalfd heb met de heilige olie, blaast zij, waar wij 
allen bij zijn, haar laatste levensadem uit. Een bijzondere, 
maar ook heftige ervaring: voor haar kinderen en hun 
partners, maar ook voor mijzelf. Toch zijn we dankbaar, dat 
haar lijden nu voorbij is, en dat zij in vrede haar leven heeft 
mogen teruggeven aan de goede God. 
 
Ook denk ik terug aan een bruidspaar. Gisterenmiddag 
trouwden zij in de Gereformeerde Kerk; maar omdat de 
bruidegom rooms-katholiek is, mag ik hier namens onze kerk 
bij aanwezig zijn. Aan bruid en bruidegom kan ik merken, dat 
dit plechtige moment veel met hen doet. Sinds hun eerste 
kennismaking hebben zij maar liefst acht jaar naar dit grote 
ogenblik toegeleefd. 
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Nu het dan eindelijk zover mag zijn, beleven zij dit hoogtepunt heel 
intens. Bij de handoplegging tijdens de huwelijkszegen valt me op, 
hoezeer de genade, die hen ten deel valt, hen in dankbaar gebed 
doet verzinken. Zelf word ik er stil van … 
Verder mocht ik eergisteren voorgaan in een uitvaart. Met 
andere familieleden, vrienden en bekenden, nemen kinderen, 
schoonkinderen en kleinkinderen afscheid van hun geliefde 
moeder, schoonmoeder en oma. Haar leven lang heeft zij 
hard gewerkt om haar gezin het beste te geven. Ze is geen 
vrouw van veel woorden. Maar de ‘diepgang’ van haar leven 
ligt ‘besloten’ in wie zij is en wat zij allemaal doet: voor haar 
kinderen, kleinkinderen en ook voor anderen. In wat dit 
oproept bij haar naasten, mag ik als voorganger in de uitvaart, 
delen. Een heel bijzondere ervaring, om zo te mogen delen in 
wat er omgaat in geliefde mensen, en wat dit doet met hen, 
die heel dicht bij haar staan. 
Naast deze persoonlijke ontmoetingen zit ik ook om – samen 
met de andere bestuursleden van onze Emmanuelparochie – 
aan de bestuurstafel. Als pastoor van de parochie ben ik 
voorzitter van het parochiebestuur. Samen praten we onder 
meer over het verzoek van onze Aartsbisschop, om vóór 1 
november een sluitende begroting aan te leveren voor het 
nieuwe jaar 2023. Gezien de hoge energieprijzen en andere 
kostenstijgingen, zal dit nog een hele toer worden. Maar ook 
dit soort lastige vragen gaan we als parochiebestuur niet uit 
de weg. Ook in deze bestuurlijke kwesties mag ik als priester 
delen … 
Dit artikel rond ik af, in het vooruitzicht, dat ik volgende week 
naar het Vaticaan mag reizen om Nederland te 
vertegenwoordigen bij een pastoraal congres over geloof en 
sport. Een wel heel speciale uitnodiging, die mij een paar 
weken geleden volkomen onverwachts bereikte. Maar ik ben 
er wel blij mee. In mijn vrije tijd (jeugdvoetbalscheidsrechter) 
ben ik sportman in hart en nieren. Met onze paus Franciscus 
deel ik de opvatting, dat sport mensen kan samenbrengen en 
ons ook kan bemoedigen om het beste van onszelf te blijven 
geven. 
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Dit brengt me weer terug bij de ‘heilige van de dag’, Padre 
Pio. Zijn leven maakt mij duidelijk, dat ik als priester mag 
delen in vreugde en verdriet, lijden en sterven van mensen 
die aan mijn pastorale zorg zijn toevertrouwd. Hiertoe mag ik 
mijn leven geven, en hierdoor mag ik groeien in 
gelijkvormigheid aan Christus. Uiteraard ben ik ook maar een 
mens, met mijn fouten en tekortkomingen. Toch hoop en bid 
ik, dat – zoals op de kelk staat, die ik bij mijn priesterwijding 
van mijn oma kreeg – God met ons zal blijven en mij zal 
blijven vergezellen op mijn verdere weg als priester en als 
mens. 
 
Padre Pio – zijn beeltenis prijkt levensgroot in onze Sint 
Vituskerk in Dedemsvaart – mag hierbij een oogje in het zeil 
houden! 
 
 
Pastoor André Monninkhof
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PASTORALIA          

         
“Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
Met heel dat zondige verleden van de wereld” 
 
Het gebroken mensbeeld 
Het was in 1979 dat ik voor de eerste keer kennis maakte met de 
gruwelen van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. 
Ik wist natuurlijk van de gewelddadige excessen, maar in Dachau 
stond ik tussen de barakken waar zich de verschrikkingen 
hadden voorgedaan. Later bij mijn bezoeken aan het 
vernietigingskamp Auschwitz drong de vraag die zich in Dachau 
stelde zich steeds sterker op: ´Wat is de mens dat hij in staat is tot 
vernedering en vernietiging van medemensen?´ Dit laatste maakte 
geen deel uit van mijn voorstellingswereld: het was voor mij 
onvoorstelbaar wat mensen elkaar aan konden doen. 
Een kwart eeuw had ik onbezorgd en onbenullig kunnen leven in 
een beschermde en vredige omgeving. Ik was een geluksvogel 
zonder er zelf erg in te hebben. Natuurlijk ging er weleens iets mis, 
maar ik kon afwijkingen zien als kwade uitzonderingen op een 
goede regel. Ten diepste was de mens goed, zo geloofde ik, al 
vroeg ik mij ook weleens af waar dan toch al het kwade vandaan 
kwam, dat ´s morgens in de krant zo uitbundig op de voorpagina 
werd geëtaleerd. 
Het bezoek in Dachau betekende voor mij dat ik er niet langer van 
uit zou gaan dat de mens goed is. Het positieve mensbeeld wat ik 
in mijn jeugd had meegekregen sneuvelde op de massiviteit en de 
intensiteit van het kwaad. Dit waren geen incidenten meer, geen 
uitzonderingen op een goede regel. Voor mij brak het positieve 
mensbeeld aan stukken en de menselijke natuur werd voor mij een 
sprookje dat niet strookte met de realiteit. Want als de mens tot 
een dergelijke vernedering en vernietiging in staat is, waartoe is hij 
dan nog méér in staat? Hoe kan je het ombrengen van 1.5 miljoen 
joodse kinderen nog beschouwen als een product van een 
´menselijke natuur´? Wat is dit dan voor een ´mens´ en wat is dan 
zijn ´natuur´? 
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Deze vertwijfeling leidde voor mij tot een breuk met het naïeve 
humanisme. We kunnen niet repareren wat er door mensen is 
aangericht. Wat er na de afgelopen eeuw nog van ons rest, heeft 
zelf heling nodig. Humaniteit is geen gegeven meer, maar een 
opgave. 
En in die opgave heb ik mijn antwoord gevonden op het gebroken 
mensbeeld. Ik kan de breuk niet repareren of lijmen als een 
gebroken vaas. Maar ik kan menselijkheid wel oprichten in het 
bestaan en in de wereld om mij heen. Dit betekent niet het 
vernederen en vernietigen, maar het heiligen en verheerlijken van 
het leven. Hoe? Door met liefde en respect om te gaan met alles 
wat leeft. In al die fragmenten van heiliging kan iets zichtbaar en 
tastbaar worden van die mens, zoals eens door God bedoeld. 
 
 
Joop Butti
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PASTORALIA          

     
Bijzondere tijd 

Nu de maanden september en oktober voorbij zijn, mag ik 
terugkijken op een heel bijzondere tijd. Hierbij denk ik op de eerste 
plaats aan de viering van mijn 25-jarig priesterfeest. Natuurlijk was 
dit voor mij een persoonlijk hoogtepunt. Maar wat mij nog veel blijer 
maakt, is dat dit – door de betrokkenheid van velen van U – ook 
een feest geworden is voor héél onze Emmanuelparochie. Hiervoor 
ben ik U oprecht dankbaar. Ook de presentatie van onze nieuwe 
collega pastor Ria Doornbusch mocht er zijn. De kerk in De Belte, 
waar deze presentatie plaatsvond, was goed gevuld. En ook het 
samenzijn nadien in parochiehuis “De Zandbelt” was goed 
georganiseerd en vond plaats in een geanimeerde sfeer. Een 
goede start voor onze nieuwe collega! Verder ligt ook de bedevaart 
van onze Emmanuelparochie naar Lourdes nog vers in mijn 
geheugen. Met 44 pelgrims uit verschillende locaties van onze 
parochies gingen we op pad. In de groep was er een goede geest 
en de vieringen waren indrukwekkend, niet in de laatste plaats door 
de muzikale inbreng van het Ommense koor “Intermezzo”. Ook de 
ontmoetingsdagen voor onze senioren bij zaal Reimink in 
Lemelerveld mag niet onvermeld blijven. Geweldig dat we na 3 jaar 
elkaar weer in zo groten getale konden ontmoeten. We hebben met 
elkaar gevierd, maar we hebben er ook een ‘vretborrel’ (glaasje 
advocaat met slagroom) met elkaar op genomen! 

Na deze feestelijkheden ben ik – en zijn wij – nu terug met beide 
benen op aarde. Nog druk bezig om iedereen te bedanken, 
wachten alweer de uitdagingen van een volgende bijzondere tijd. 
Zo zijn er de financiën van onze Emmanuelparochie en haar 
geloofsgemeenschappen. We hebben nog een aardige spaarpot. 
Maar toch: in onze kerken merken ook wij de effecten van de 
gestegen kosten en energieprijzen. Iedere locatie gaat hier op haar 
eigen manier mee om. Maar op veel plekken in onze parochie 
vieren we inmiddels, om geld te sparen, in het parochiecentrum of 
in een andere ruimte. Alleen bijzondere vieringen, zoals Allerzielen, 
uitvaarten en Kerst, gebeuren nog in de ‘gewone’ kerkruimten. 
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Hoe zal dit bevallen ? Het is wel even wennen, soms ook wat 
passen en meten, maar toch zijn mijn eerste ervaringen op dit punt 
niet slecht. Voordeel van deze manier van vieren is, dat we lekker 
dicht op elkaar zitten en zo echt een vierende gemeenschap 
kunnen zijn!  

Een andere ‘hete aardappel’ is het nieuwe beleidsplan van onze 
Bisschop: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Onze Kardinaal 
wenst, dat de eucharistie weer het kloppend hart van onze 
geloofsgemeenschap wordt. Ook daarom vraagt hij, om in de 
komende vijf jaar de woord- en communievieringen geleidelijk aan 
‘af te bouwen’. Het uitgangspunt van deze nota van onze Bisschop 
deel ik. Ook voor mij als priester is de eucharistie hoogtepunt en 
bron. Tegelijk heb ik ook zorg om onze lokale 
geloofsgemeenschappen: hoe kunnen zij – met name op zondag – 
blijven samenkomen rond Woord en Sacrament ? Mijn gedachten 
gaan ook uit naar hen, die zich jarenlang met hart en ziel hebben 
ingezet voor de woord- en communievieringen in onze parochie: 
collega’s in het pastoraal team, maar evenzeer alle liturgische 
werkgroepen en parochiële voorgangers; hoe kunnen hun gaven 
en talenten, en ook hun inspiratie en toewijding, van betekenis 
blijven voor U als parochianen ? Gelukkig hebben we nog vijf jaar 
om hierover met elkaar na te denken. Dit is de tijd, die de Bisschop 
ons gunt om deze weg met elkaar af te leggen. Ook dit zal een 
bijzondere tijd worden. 

Wanneer U dit artikel leest, staan we aan het begin van de Advent. 
Ook een bijzondere tijd! Want we gaan van donker naar licht, naar 
de vreugde om het nieuwe leven. Dat dit nieuwe leven ook in ons 
geboren mag worden. 

    
 
                             Pastoor André Monninkhof 



Kerkblad St. Stephanus, kerst 2022 

- 20 - 

SPORT FOR ALL           
 
Sport voor iedereen 
 
Soms krijg je een ‘geschenk uit de hemel’. Dit overkwam mij 
begin juni. Volkomen onverwachts ontving ik vanuit het 
Vaticaan een uitnodiging voor een congres “Sport for all”. 
Volgens de uitnodigingsbrief zou ik in Nederland 
verantwoordelijk zijn voor de ‘sports ministry’ (pastorale zorg 
op het gebied van sport). Dat is misschien een beetje veel eer. 
Maar er zit wel een kern van waarheid in: naast mijn werk 
pastorale werk in onze Emmanuelparochie ben ik ook actief 
als geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke 
Sportbond Voetbal (NKS Voetbal, zie www.nksvoetbal.nl ). 
Deze sportieve klok had men kennelijk ook in het Vaticaan 
horen luiden, dus dit bracht mij naar dit pastoraal congres 
over geloof en sport. 
De voorbereiding van deze reis was op zich al een avontuur. 
Het reisbureau, dat ik belde, gaf aan, dat het geen individuele 
boekingen meer verzorgt. Dus dit mocht ik zelf uitzoeken. Dit 
had ik nog nooit eerder gedaan. Maar toch: de boeking bij 
Ryan Air lukte; en via de organisatie van het congres in Rome 
kwam ik ook aan een hotelletje in een buitenwijk van die stad 
voor een schappelijke prijs. Waar ik nog wel tegenop zag, was 
het openbaar vervoer in Rome: in een drukke en grote stad in 
mijn eentje mijn weg vinden. Wat echter hielp, was 
informatie van een parochiane, die kort tevoren in Rome 
geweest was. Ze vertelde dat op het vliegveld in Rome alles 
heel overzichtelijk was, en ook dat een taxi in Rome zelf 
relatief voordelig was. Deze inlichtingen stelden me gerust. 
 
De reis naar Rome zelf op woensdag 28 september jl. verliep 
voorspoedig. Ik vloog vanaf Eindhoven; dit vliegveld is iets 
overzichtelijker dan Schiphol. Hoewel ik thuis vooraf met een 
duimstok de maten van mijn koffer had opgemeten, bleek 
deze net iets te groot te zijn voor de handbagage. 
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Maar geen nood: tegen bijbetaling kon ik mijn koffer als 
ruimbagage inchecken en ging die alsnog mee. Gelukkig had ik 
genoeg tijd voor de lange wachtrij voor de veiligheidscontrole, 
zodat ik op tijd het vliegtuig in kon. Eenmaal in Rome aangekomen, 
ben ik vanaf het vliegveld Fiumicino met de trein naar station 
Termini, gelegen in het stadscentrum van Rome, gegaan, en 
vandaar met een taxi naar mijn hotel. Dit verliep allemaal 
soepel, dus: eerste deel van mijn missie geslaagd! 
Ook de volgende ochtend had ik geluk: op de bushalte, vlak 
bij mijn hotel, trof ik een priester, die werkt in het Vaticaan. 
Met hem kon ik zo in de bus stappen, en zo kwam ik op tijd 
voor de poort van het Vaticaan, bij de Zwitserse garde, die 
daar de wacht houdt. Mijn naam stond op de lijst van 
congresdeelnemers, ik werd verwacht, dus zodoende kon ik 
naar binnen, naar de “Paulus VI congreszaal”, waar onze 
bijeenkomst zou plaatsvinden. 
Samen met 180 andere deelnemers, afkomstig uit 40 landen, 
heb ik daar gedurende twee dagen (donderdag 29 en vrijdag 
30 september) mogen luisteren naar tal van boeiende 
sprekers. De speeches, die me het meeste zijn bijgebleven, 
zijn die van Thomas Bach, president van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) en Mgr. Emmanuel Gobilliard, 
hulpbisschop van Lyon en namens de Franse 
bisschoppenconferentie, gedelegeerde voor de pastorale zorg 
voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Van Thomas 
 
Bach leerde ik, dat sport geen religie is, maar dat we als kerk 
en sport wel gedeelde waarden hebben, waar we ons samen 
voor kunnen inzetten. Mgr. Gobilliard (een vlot spreker, hij 
kan het mooi brengen, met gevoel voor humor) vertelde ons 
onder meer, dat ook Jezus een ‘sportman’ is, want Hij 
wandelt over het water … En zo had deze spreker ook nog 
andere grappige metaforen, meest ontleend aan het 
voetbalspel. 
Naast deze inspirerende speeches (peptalk), was er in de 
pauzes volop gelegenheid tot netwerken. Zo had ik 
interessante gesprekken met vertegenwoordigers onder meer 
uit Duitsland, België, Brazilië, Senegal en Australië. 
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We waren het erover eens, dat ook vanuit gelovig oogpunt sport tal 
van mogelijkheden biedt om recht te doen aan de waardigheid 
van mensen, voor wie deelname aan sport niet vanzelfsprekend is. 
U mag hierbij denken aan sport voor mensen, die moeten leven 
met een fysieke of mentale beperking; maar ook aan sport voor 
gedetineerden in gevangenissen; en sport voor vluchtelingen en 
asielzoekers. 
Juist voor hen kan – bijvoorbeeld - een potje voetbal (samen 
met of tegen een team van spelers uit de plaats waar zij 
verblijven) een manier zijn om zich welkom te mogen voelen 
en voor even de ellende in hun eigen land te kunnen 
vergeten. Bij dit laatste aspect hebben we tijdens dit congres 
ook stil gestaan: de verschrikkelijke situatie van hen, die het 
slachtoffer zijn oorlog en zinloos geweld, zoals nu in Oekraïne. 
Hoogtepunt was ook de komst van onze paus Franciscus, 
vrijdagmiddag 30 september. Zoals bekend heeft hij moeite 
met lopen; maar toch bewoog hij zich – met wandelstok - kras 
en vastbesloten naar zijn zetel. Hij hield een korte toespraak. 
 
En hierna had hij tijd voor alle deelnemers! We mochten hem 
allemaal kort persoonlijk groeten, 180 personen in getal! 
Petje af voor deze ‘sportieve’ prestatie van onze paus. 
Geweldig! 
Na nog een lekkere pizza in een Romeins restaurant vlak bij 
mijn hotel op vrijdagavond, ben ik zaterdag 1 oktober goed 
gemutst vanuit Rome teruggekeerd naar ons land. Ook een 
storing in het bagagesysteem op vliegveld Eindhoven, 
waardoor we na landing, anderhalf uur in het vliegtuig 
moesten wachten, mag de pret niet drukken. In mijn rugzak 
zit genoeg inspiratie, om de komende tijd, ook op het gebied 
van geloof en sport, mee aan de gang te gaan. 
Dankbaar kijk ik terug op dit mooie congres, de prachtige 
culturele avond, die ons werd aangeboden (rondleiding met 
uitleg in de Sixtijnse kapel en aansluitend een goed verzorgd 
diner), alle ‘reddende engelen’, die me in Rome, op de beide 
vliegvelden en ook tijdens de voorbereiding, door deze reis 
hebben heen geloodst, en op allen, die tekenden voor de 
organisatie van dit pastorale congres. 
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Het ‘geschenk uit de hemel’, dat ik door de uitnodiging voor 
dit congres heb mogen ontvangen, hoop ik in de loop van de 
komende tijd in ons land, samen met anderen, te mogen gaan 
uitpakken, onder het motto: “Sport for all”. 
 
Met pastorale en sportieve groet, 
Pastoor André Monninkhof 
 
Meer info over dit congres: 
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife.en.html 
 
 
 

 
 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife.en.html
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LAAT IK MIJ VOORSTELLEN 
 

Mijn naam is Ria Doornbusch en ik mag sinds 2007 pastoraal 
werkster zijn in ons bisdom Utrecht. Ik ben opgegroeid in 
Dedemsvaart en tot mijn 39e jaar altijd actief geweest in de 
geloofsgemeenschap St. Vitus in Dedemsvaart. 

Mijn hart wordt warm onder anderen als ik bij de Diaconie 
betrokken raak. Hoe kan het ook anders als je voorouders 
gewoond hebben in het ‘armenhuis’ van de katholieke kerk, mijn 
ouders het ook niet breed hebben gehad en zelf ook tot mijn 39e in 
de bijstand heb geleefd met een halve baan als 
activiteitenbegeleidster in zorgcentrum Avondlicht, nu Baalderborg 
in Dedemsvaart.  

Mijn zevenjarige theologieopleiding heb ik in deeltijd gevolgd in 
Hengelo bij de Fontysopleiding. Na mijn opleiding mocht ik in 2007 
mijn eerste benoeming ontvangen voor de parochie Viergaarden in 
Duiven, Westervoort, Loo en Groesen. In de jaren die volgden 
werd er samengewerkt met de buurtparochie en zijn we 
samengevoegd. Uiteindelijk ben ik daar na negen jaar geëindigd 
met dertien geloofsgemeenschappen. 

Toen mijn moeder meer mantelzorg nodig had, heb ik zes jaar 
geleden gevraagd om een nieuwe benoeming. Mijn tweede 
benoeming heb ik in Twente aanvaard bij de Parochies HH. 
Jacobus en Johannes, de Heilige Geest en De Goede Herder, ook 
dertien geloofsgemeenschappen. 

En nu is de tijd en de mogelijkheid om richting het Vechtdal en 
Salland te gaan werken, waar ik ontzettend blij mee ben. Zoals u 
leest is mij de parochie Emmanuel niet onbekend, dit kan soms 
lastig zijn, maar het heeft ook zijn voordelen.  

Als pastor wil ik graag nabij zijn via verschillende mogelijkheden. 
Een gesprek, ontmoeting op straat, of via sociale media, (facebook, 
twitter, instagram). En daarbij op het spoor komen van de Eeuwige. 
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En wat de invulling van mijn vrije tijd betreft, dat wordt gevuld met 
foto’s maken, tuinieren, wandelen, tafeltennis, en Lourdes.  

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en samen te werken met de 
vele vrijwilligers, en met mijn collega’s in het pastoraat; dat alles in 
mijn nieuwe werkomgeving de Emmanuelparochie.  

 
We zien elkaar! 

Ria Doornbusch, pastor 
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KERSTWENS: VREDE VOOR U 
 
Vrede voor U: iedere viering in onze kerk wensen wij elkaar dit toe: 
vrede voor U, en voor allen, die U lief zijn. 

Hoe belangrijk deze vrede is, is afgelopen tijd wel gebleken. We 
hebben een bewogen jaar achter de rug. Hoewel voorzichtigheid 
geboden blijft, zijn we blij, dat we ‘verlost zijn’ van alle narigheid, 
die de coronapandemie ons heeft gebracht. Maar tegelijkertijd 
gaan we gebukt onder de gevolgen, die de oorlog in Oekraïne alom 
heeft: voor de plaatselijke bevolking daar, maar dichterbij ook voor 
ons. Niet alleen worden we geconfronteerd met een stroom aan 
vluchtelingen en asielzoekers, die hopen bij ons een ‘plaats in de 
herberg’ te vinden. Maar we merken aan den lijve, wat het 
betekent, dat wereldwijd de vrede op het spel staat: ook wij krijgen 
steeds meer moeite om persoonlijk rond te komen en alle eindjes 
aan elkaar te kunnen knopen. En ook de klimaatcrisis baart nog 
steeds zorgen: voor de natuur, voor onze agrariërs, maar ook voor 
ons eigen welzijn en het geluk van de generaties, die na ons 
komen. 

De keerzijde van de huidige ‘onvrede’ is, dat wij ook merken, hoe 
kostbaar het is, dat wij – als geloofsgemeenschap, maar ook als 
‘noabers’ – geborgenheid mogen vinden bij elkaar. Saamhorigheid 
en verbondenheid zijn – juist in deze onzekere tijden – van 
onschatbare waarde. 

Daarom zou je haast zeggen, dat Franciscus van Assisi eeuwen 
geleden een vooruitziende blik heeft gehad. Geïnspireerd door 
bijbelse verhalen ‘bedacht’ hij de Kerststal, waar koe en berin 
samen liggen, en waar ook leeuw en lam vrede met elkaar vinden. 
Dit historische moment is nu 800 jaar geleden.  

Als toonbeeld van vrede is deze Kerststal ook nu voor ons van 
grote waarde. Hopelijk kan zij een blijvende betekenis houden. 
Wellicht heeft U thuis een mooie Kerststal, die U binnenkort weer 
met heel veel liefde en toewijding gaat opzetten. Wij wensen U toe, 
dat deze stal, met het Kind in ons midden, voor U, juist in deze 
dagen, maar ook nog daarna, een bron van troost, kracht en moed 
mag zijn. 
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Maar ook in onze Emmanuelparochie heeft elk van onze elf kerken 
een prachtige Kerststal. Ook deze zou U kunnen gaan 
bewonderen. Dat de vrede, die U dan mag voelen, U hoop mag 
geven voor de tijd die komen gaat. 

Onze Kerstwens is dan ook: vrede voor U, en voor allen die U lief 
zijn. 

Namens pastoraal team en parochiebestuur, 

Pastoor André Monninkhof 

 

KERSTZANG 1E KERSTDAG: 
Gelukkig kan het nu wel weer nadat we 2 jaren moesten 
overslaan vanwege corona: zingen  op      1e Kerstdag ’s 
morgens,  25 dec. a.s. voor de bewo(o)n(st)ers  van 
Zorgcentrum Oostloorn, Zorgcentrum Clara Feyoena Heem 
(CFH) en  voor de patiënten in Saxenburgh Medisch Centrum 
(SMC). Daarna gaan we ook nog met een klein groepje zingen in 
Zorgcentrum Het Vechtdalhuis. Dit allemaal onder muzikale 
begeleiding van de familie Nijmeijer uit Bergentheim. We zingen de 
bekende Christelijke kerstliederen. Iedereen is welkom, ook al ben  
je geen geoefend zanger.  
Dus: Hou je van zingen? Zing dan mee!! Kom op tijd, want we 
zingen volgens een strak tijdschema: 
7.00 uur verzamelen  en  daarna zingen op meerdere 

locaties in Oostloorn.  
8.30 uur tijd voor koffie of thee met wat lekkers. 
8.50 uur   we splitsen op in 2 groepen. De grootste groep gaat naar 

(SMC). Een kleinere groep gaat naar CFH. 
9.00-10.15u we zingen op meerdere locaties in het SMC en CFH. 
10.45uur we zingen met een klein groepje zangers in Het 

Vechtdalhuis. 
 Aanmelden is niet nodig en tussentijds “instappen” of 
“uitstappen” mag natuurlijk ook. 
NIET  VERGETEN!! Zet het alvast in je agenda, want je bezorgt de 
luisteraars en jezelf een gezegende Kerst. Vragen? Bel Harry 
Overweg (tel. 264687/06-22197021) of Marja Nijmeijer (tel. 
232694). 
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KERSTCONCERT 

 
Op zondag 18 december 2022 wordt er door Koor Cornel een 
kerstconcert georganiseerd in de kerk te Slagharen.  
Cornel zal samen met Juventa en We4Him een prachtig concert 
ten gehore brengen.  
Parochianen, maar ook ieder die belangstelling heeft in een mooi 
kerstconcert, is van harte uitgenodigd!  
 

De kerk zal open gaan om 13:30 uur en het concert start om 
14:00uur. De duur van het concert is c.a. 1,5 uur.  
 

Wees welkom! 
 
 
 

KERSTNACHTDIENST IN HET PLAT 
21 december 2022 St. Vitus Dedemsvaart 
 
Ieder jaar verzorgt RTV-Oost de opname en uitzending van de 
kerstnachtviering in het plat. Dit jaar is de St Vituskerk te 
Dedemsvaart aan de beurt. Het zou mooi zijn als wij hier zo veel 
mogelijk naar toe gaan om daar samen een mooie kerstviering van 
te maken in onze streektaal. 
Voorgangers zijn vicaris Ronald Cornelissen en dominee Klaas van 
de Kamp. 
Dus u bent welkom bij de opname van de kerstnachtviering in het 
plat op 21 december a.s., aanvang 19.30 uur. 
  
Locatieraad St. Vitus te Dedemsvaart 
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LEVENDE KERSTWANDELTOCHT VILSTEREN 
 

Op Tweede Kerstdag bij het invallen van de avond kunt u in de 
bossen van Vilsteren onder begeleiding van een verteller een 
wandeling maken door het kerstverhaal. U ervaart welke 
ontberingen de herders in het begin van de jaartelling hebben 
moeten onder gaan tijdens een volkstelling. U ontmoet de herders, 
maar ook Romeinen, een engel, Drie Koningen en uiteindelijk zult u 
Jozef, Maria en het kindje Jezus aantreffen in een stalletje. 
 

Vanaf 17:00 uur vertrekt er iedere tien minuten een groep vanuit 
‘de Vilsterij’. De laatste groep zal vertrekken om 21:00 uur.  
De voorverkoop van de kaartjes is op zaterdag 10 december 2022 
van 13:30 tot 14:30 uur in ‘de Vilsterij’, Vilsterseallee 2 7734 PB 
Vilsteren. 
De kosten van deze kaartjes bedragen 4,50 euro per stuk. Het 
heeft geen zin om 26 december op de bonnefooi te komen, want 
de kans is groot dat de kaartjes zijn uitverkocht. 
 

De organisatie  
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BERICHT AAN ALLE SPEURNEUS-KINDEREN EN HUN 

OUDERS 
 
Het is bijna kerst. Samen naar de kerk en gezellig samen thuis 
rond de kerstboom. Wij hopen dat er naast de kerstboom ook nog 
een kerststal staat. Een kerststal is zo leuk, want als je daarnaar 
kijkt, zie je wat er gebeurde toen het Kindje Jezus geboren werd. 
Wie er allemaal bij waren.  

In de kerk staat elk jaar wel een Kerststal.    
Heel mooi en heel groot.  
Onze parochie heeft elf kerken.  
Wat zou het leuk zijn om al die kerststallen te bekijken.  
De blijde boodschap is, dat dit kan!! 

 
DAAROM …. EEN DIGITALE KERSTSTALWANDELING DOOR 

EMMANUELLAND 
 

Gewoon, thuis, onder de kerstboom samen kijken naar al die elf 
kerststallen.  
Maar dat is niet het enige, er zit zelfs een leuke opdracht bij:   
In elke kerststal staat één ding dat er niet bij hoort. Aan jullie de 
opdracht: kun je opsporen wat dat is? Je kunt dit zien in een filmpje 
(vanaf week 51) op de Emmanuelwebsite en op de foto`s in de 
Kersteditie van de Nieuwsbrief.  
Natuurlijk mogen jullie hulp vragen aan papa en mama of zelfs aan 
opa en oma. Die weten heel goed wat er in een kerststal thuishoort 
en wat er niet in thuishoort! 
Ga deze speurtocht samen aan tijdens de kerstdagen, vul je 
antwoorden in op het antwoordformulier en stuur dit in.  
Pastoor Monninkhof zal uit de goede inzendingen de prijswinnaar 
trekken.  
Voor verdere informatie: zie website onder “kerstprijsvraag” of in de 
Kersteditie van de Nieuwsbrief.  
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OPROEP NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 
In dit kerkblad staat een advertentie met onze vacatures. 
Op de parochieavond eind oktober is een oproep gedaan voor 
nieuwe vrijwilligers. We hebben die avond stil gestaan bij de 
toekomst van onze kerk hier in Hardenberg. De aanwezigen waren 
het er over eens dat we moeten proberen deze kerk zo lang 
mogelijk open te houden.  
Daarvoor zijn er minimaal 3 voorwaarden 

 Een locatieraad die minimaal bestaat uit een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester 

 Voldoende financiële middelen 
 Genoeg vrijwilligers om taken uit te voeren 

Tot nu toe is dat ons goed gelukt, maar langzaam aan zien we dat 
dit moeilijk gaat worden. De financiën zijn op orde en op dit 
moment redden we het met de vrijwilligers, maar de druk op 
iedereen wordt steeds groter. Onze vrijwilligers worden ouder en 
vallen af. Ook hebben veel vrijwilligers meerdere taken. 
Om de werkdruk voor iedereen te verminderen zullen er dus meer 
mensen actief moeten worden. 
Binnen het bestuur, dat is de locatieraad en de pastoraatsgroepen, 
wordt het steeds moeilijker om mensen erbij te betrekken. Voor de 
Liturgie en Diaconie zijn er allang vacatures, die nu zijdelings op 
een laag pitje worden waargenomen door de anderen. Eind van dit 
jaar stopt Piet van de Burg, hij nam al vele jaren de 
pastoraatsgroep Gemeenschapsopbouw op zich. Een belangrijke 
taak, waarvan het bijna ondoenlijk wordt om deze taken ook weer 
bij de overige bestuursleden te stallen. 
En dan neem ik eind april afscheid als voorzitter, na 11 jaar. Ik heb 
al die jaren met veel plezier deze taak op me genomen, we hebben 
een leuk team mensen om mee samen te werken, maar door een 
opeenstapeling van persoonlijke zaken voel ik me gedwongen om 
er nu mee te stoppen. Het doet mezelf veel pijn, en nog meer 
omdat er zich nog geen kandidaat gemeld heeft.  
Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van 
onze kerk in Hardenberg. 
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VINDT U HET BELANGRIJK DAT ONZE KERK HIER IN 
HARDENBERG OPEN BLIJFT, MELDT U ZICH DAN AAN VOOR 
EEN VAN DE VACATURES. 
 
Elders in dit blad staan enkele vacatures vermeld. Meldt uzelf of 
kijk eens in uw omgeving of u iemand weet die misschien wel wat 
zou willen doen. Hoe meer mensen een taak(je) op zich nemen, 
hoe minder belastend het voor iedereen is. 
U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 
Met hartelijke groet en hopend op veel reactie, 
José Terhorst, voorzitter 
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VACATURES 

Om onze geloofsgemeenschap in Hardenberg te kunnen 

behouden zijn er nu vrijwilligers nodig:  

 GEMEENSCHAPSSBEHOUD per 2023 

(overnemen taken van Piet van der Burg) 

 

 

 VOORZITTER van onze locatieraad 

(in april 2023 stopt José Terhorst) 

 

 

 DIACONIE (vacant sinds 2017) 
 

 

 LITURGIE (vacant sinds 2016) 
 

 

 INTERIEURVERZORGERS,  

(aanvulling werkgroep ivm taakverdeling) 

 

 

 LECTOREN en UITGELEIDEGROEP  

(aanvulling ivm stoppen Piet van Galen) 

 

 

 Werken met de beamer en de filmavonden 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

José Terhorst, 06-19533563 

voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl 

Michel Niemarkt, 06-36164133 

secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
  

mailto:voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl


Kerkblad St. Stephanus, kerst 2022 

- 34 - 

“BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN” 

 

Onder deze titel publiceerde onze 
Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, recent een 
beleidsnota over de Eucharistievieringen 
en Woord- en Communievieringen. In deze beleidsnota spreekt hij 
over de viering van de Eucharistie als hoogtepunt en bron, maar 
ook over het ‘afschalen’ van de Woord- en Communievieringen.  In 
persoonlijke contacten, maar ook tijdens vergaderingen en 
bijeenkomsten in onze Emmanuel-parochie, hebben we gehoord 
over en ook geluisterd naar de onrust, boosheid, onbegrip en 
verwarring die bij veel vrijwillige voorgangers en parochianen is 
ontstaan over dit nieuwe beleidsstuk van onze Kardinaal.  

Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie bestuderen wij dit 
beleidsstuk goed. Begin volgend jaar zullen wij ons als pastoraal 
team gaan buigen over de gevolgen van dit beleidsstuk voor de 
liturgie in onze parochie. Uiteraard zullen we uw reacties in onze 
afwegingen betrekken. Als pastoraal team zijn we ons terdege 
bewust van de verstrekkende consequenties, die dit stuk voor de 
geloofsgemeenschappen in onze parochie kan hebben. Ook is het 
ons duidelijk, dat U het liefst bijeenkomt in Uw eigen kerk, om met 
elkaar samen te zijn rond de viering van Woord en Sacrament. 
Tegelijk willen we – samen met allen, die in onze parochie en haar 
geloofsgemeenschappen bij de liturgie betrokken zijn – ook 
onderzoeken, welke andere liturgische vormen er zijn om als lokale 
geloofsgemeenschap biddend en vierend samen te komen. 

In zijn beleidsnota spreekt onze Aartsbisschop over een termijn 
van vijf jaar, waarin het aantal Woord- en Communievieringen 
geleidelijk aan verminderd zou moeten worden. Dit betekent, dat er 
op dit moment nog niets verandert. De liturgische praktijk, zoals die 
in onze parochie gangbaar is, kan -vooralsnog- gewoon doorgang 
vinden! 
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Als pastoraal team willen we U in ieder geval laten weten, dat wij 
de vaak jarenlange inzet van onze vrijwilligers zeer waarderen en 
blij zijn met wat zij doen. Zoals al vaker gezegd, zouden wij niet 
zonder onze vrijwilligers de parochie kunnen zijn, die we willen zijn, 
met nog steeds in (bijna) iedere kerk elk weekend een viering, die 
door U als parochianen zeer gewaardeerd worden. Onze hartelijke 
dank hiervoor aan allen, die zich hiervoor inzetten! 

Het pastoraal team 

 
 
 

UITNODIGING 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bezinningsdag, die wij gaan 
organiseren. Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari 
2023, in het klooster bij Denekamp. Aanvang is 10.00 uur en de 
dag zal ongeveer 16.00 uur afgelopen zijn. Bij aankomst staat de 
koffie/thee met gebak voor u klaar. En tussen de middag kunt u 
genieten van een warme maaltijd.  
De kosten voor deze dag zijn 37 euro per persoon. Mocht dit 
bedrag een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met iemand 
van de PCI, en dan wordt er naar een oplossing gezocht.  
U kunt zich opgeven door u aan te melden en te betalen bij Gert 
Reimer. Als u dat liever doet kunt u ook het geld overmaken naar 
zijn bankrekening. Het nummer is: NL87SNSB0907685404. Graag 
even vermelden bezinningsdag 2023 en natuurlijk uw naam. Als u 
hebt betaald bent u ook aangemeld. Aanmelden kan tot en met 
zondag 18 mei 2023. Als we weten hoeveel mensen er mee gaan, 
dan moeten we even kijken hoe we het vervoer met auto’s kunnen 
organiseren. Dus er komen nog wel wat kosten voor vervoer bij. 
We hopen op een grote deelname. En dat we er samen weer een 
inspirerende dag van gaan maken. 

 
Namens de locatieraad, 
Gert Reimer  
bereikbaar onder nummer: 0655834529 
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HARTELIJK DANK - 1 

 
Beste parochianen van onze Emmanuelparochie. 

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor alles, dat mij ten deel is 
gevallen bij en rondom mijn 25-jarig priesterfeest. Het is in één 
woord geweldig! Prachtige dagen heb ik gehad! Het was een 
schitterend feest! 

Vooraf heb ik gehoord, dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. 
Men zei: “Pastoor, U mag zich nergens mee bemoeien. Laat het 
maar lekker over U heenkomen. En geniet er maar van.” Nou, dat 
heb ik geweten! Want wat U allemaal mogelijk heb gemaakt, had ik 
in mijn stoutste dromen niet durven vermoeden.  

Het begon al op de dag zelf, op dinsdag 11 oktober, in 
Lemelerveld. Daar waren ’s morgens 40 mensen in de kerk, 
aanzienlijk meer dan anders in een doordeweekse viering. Ik werd 
speciaal welkom geheten; en aan het eind van de viering ben ik 
door Lyda en Ans toegezongen met een mooi Marialied: “Ik ben 
een kind van Maria”. En dat ben ik ook! Mijn derde doopnaam is 
dan ook Maria. En met 44 van U mocht ik onlangs als medepelgrim 
weer in Lourdes zijn. 

Hoogtepunt was wel de viering voor de hele Emmanuelparochie op 
zondagmorgen 16 oktober jl. De kerk was heel goed gevuld met 
familie, vrienden, met U als parochianen en met andere 
belangstellenden. Zoals iemand mij naderhand schreef: een Mis 
met drie heren, dat ken ik nog van vroeger. Maar een viering met 
negen heren en twee dames op het altaarpodium, zo plechtig, dat 
had hij nog niet eerder meegemaakt. De kerk was schitterend 
versierd, de beide koren van de Brigittakerk hebben de sterren van 
de hemel gezongen, kortom: alles klopte! Wat een geweldige 
‘happening’ was deze viering! 

Na de viering was er op het kerkplein in Ommen, een aubade van 
de RK muziekvereniging “Salland” uit Lierderholthuis. Dit was een 
persoonlijke wens van mij, die ook in vervulling is gegaan. Heel 
mooi, dit eerbetoon.  
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“Oude tijden”, waaraan ik dierbare herinneringen bewaar, namelijk 
met schutterijen en verenigingen uit Ulft en omgeving (één van mijn 
vorige parochies), kwamen weer tot leven! 

Ook de receptie in het parochiecentrum bij de Brigittakerk was tot 
in de puntjes verzorgd. Heel wat mensen brachten daar op heel 
persoonlijke wijze hun welgemeende gelukwensen over. Ook het 
afsluitende samenzijn in iets kleinere kring van parochiebestuur, 
pastoraal team, naaste familie en vrienden bij restaurant “tante 
Pos”, was goed voor elkaar.  

Op dit moment ben ik nog steeds aan het nagenieten. Intussen is 
het pastorale werk wel weer verder gegaan. Uiteraard. Maar nog 
altijd voel ik mij in de ‘zevende hemel’, en ben ik onder de indruk 
van het feest, dat we samen mochten vieren. Dit laatste, dat we als 
parochie samen mochten vieren, is voor mij nog wel het 
allerbelangrijkst. Voor mij was dit feest niet alleen een persoonlijk 
hoogtepunt, maar vooral een feest van en door ons allen! Goed 
voor onze verbondenheid en een stevige ‘boost’ voor ons als 
Emmanuelparochie. 

Allen, die hun beste krachten hebben gegeven om dit alles 
mogelijk te maken, zeg ik oprecht en welgemeend: dank je wel! 
Een bijzonder woord van dank aan parochiebestuur, pastoraal 
team, en alle mensen van de Brigittakerk in Ommen. Wat jullie 
gedaan hebben, was heel speciaal! 

En, om niet te vergeten: de fiets komt nog! De fietsbel heeft U al 
gehoord tijdens de viering. Dit was een ‘vooraankondiging’; 
binnenkort hoop ik mij in de parochie nog dikwijls te kunnen 
verplaatsen op mijn nieuwe fiets. Gezond voor lijf en leden. 
Hartelijk dank aan allen, die ook hieraan hebben bijgedragen! 

God geve U allen Zijn rijkste zegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pastoor André Monninkhof 
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HARTELIJK DANK - 2 
 
Lieve mensen, 

Het eerste weekend van oktober was ik tien jaar werkzaam in het 
pastoraat. Voor alle felicitaties die ik mocht ontvangen van u in de 
vorm van bloemen, kaartjes, handdrukken, telefoontjes, e-mails en 
whats-appjes, wil ik u langs deze weg hartelijk danken. 
HARTverwarmend was het!  

 
Marga klein Overmeen 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 
Op 10 oktober jl. is op de leeftijd van 87 jaar overleden onze 
medeparochiaan 

Hendrik (Henk) Wassink 

Op de kaart waren de volgende woorden te lezen: 
‘Verdrietig, maar dankbaar, voor alle liefde die van hem mochten 
ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
vader en opa.’ 
 
Als jullie zijn naam in het zand hadden geschreven, 
hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.  
Als jullie zijn naam in een boom hadden gegrift,  
was de schors met de tijd vergaan.  
Als jullie zijn naam in marmer hadden gekapt, 
was de steen na veel tijd gebroken.  
Maar jullie hebben zijn naam in jullie hart geborgen, 
daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard. 

 
Wij wensen de familie veel sterkte. 
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VERSLAG VERGADERING RAAD ST. STEPHANUS 

HARDENBERG 19-09-2022 
 
M.k.a.: pastor Butti; 

Aanwezig: 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. 

Openingsgedachte 2 Kor 4, 8-9, Michel  

  

2. Verslag van de vergadering  d.d. 04-07-2022.  

geen opmerkingen, voor akkoord getekend Vz+Secr. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken:  

zie postlijst van deze vergadering, verder geen bijzondere mededelingen. 

 

4. Pastoresoverleg. Joop: - 

 

5. Raad. 

Voorzitter José 

 Datum parochieavond najaar 2022: was 14 oktober, wordt 21 oktober 19:30-

21:30u;  

Thema: wat willen we met onze kerk? Jij mag het zeggen! 

Invulling en vorm van de vieringen en activiteiten. 

Er wordt gediscussieerd over de invulling van de avond en de tekst voor de 

uitnodiging (aan alle betalende kerkleden). 

 Voortzetting kerkvieringen Eritreeërs (nog geen nieuw verzoek ontvangen). 

 

Secretaris Michel: 

 Pad van Hoop: opening 24 september a.s Morgenlicht 13:30 u 

 Inspiratie-avond Leo Feijen 29 september a.s. te Lemelerveld (Gert, José, Michel) 

 Koorzangdag Aartsbisdom: 8 oktober Raalte (Poco-a-Poco?) 

 Jubileum 25 jaar Priester A. Monninkhof (11-10-1997) 16 oktober a.s. Ommen 

 Verificatie-mail = spam! (@emmanuelparochie.nl) 

 

Fin. Beheerder Hans: 

 Begroting 2023 voorstel en svz fin. overzicht gedeeld  

 

6. Pastoraatsgroep. 

– catechese (Gert) 

 9 oktober weer filmavond. 

 januari 2023 weer naar Denekamp? 

– gemeenschapsopbouw (Piet) 

 Schilderwerk (deuren en ramen) is gedaan buiten: Herman, Jan en Willie bedankt, 

ziet er weer mooi uit. 

 lekkage boven altaar: oorzaak onduidelijk / nog niet gevonden ; Herman Beukeveld. 

– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José): 1e HC of Vormsel?  

 Vormselviering Kardinaal te Ommen: het was te kort dag om het voor te bereiden. 

 ’t nieuwe orgel is ingewijd: dit orgel is betaald uit het legaat van mw. L. Scholten. 



Kerkblad St. Stephanus, kerst 2022 

- 40 - 

– diaconie (vacant, PCI: Michel, Liesbeth, Maria) 

 Oproep voedselbank NO-Salland. 

 Caritaszondag 9 oktober 2022 (invulling PCI). 

 

7. Punten actielijst:  zie actielijst 

 

8. Rondvraag. - 

 

9. Volgende vergadering op maandag 10 oktober. 

Openingsgebed door: José 

 Vergadering daarna? op maandag 7 november a.s. 

 

Hierna sluit José de vergadering om 22:10 u. 

 

Vastgesteld te Hardenberg op 10 oktober 2022 

Voorzitter     secretaris   

 



                                         Kerkblad St. Stephanus kerst 2022  

- 41 - 

VERSLAG VERGADERING RAAD ST. STEPHANUS 

HARDENBERG 17-10-2022 
 
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. 

Openingsgedachte ? gebed José  

  

2. Verslag van de vergadering  d.d. 19-09-2022.  

geen opmerkingen, voor akkoord getekend Vz+Secr. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken:  

zie postlijst van deze vergadering, verder geen bijzondere mededelingen. 

 

4. Pastoresoverleg. Joop: nieuwe Pastor Ria Doornbusch, neemt taken Joop (deels over) 

 Deeltijdbaan als geestelijk verzorger bij Carint Reggeland Hengelo + Almelo (16 u) 

 Na september 2023 mogelijk nog deelactiviteiten (Inzicht&Uitzicht) 

Jubileumviering 25 jaar Priester A. Monninkhof (16-10-2022) 16 oktober te Ommen 

 

5. Raad. 

Voorzitter José 

 Organisatie parochieavond: praktische zaken (koffie + koek, A4 – A3) 

Thema: wat willen we met onze kerk? Jij mag het zeggen! 

Openingswoord met uitleg, iedereen krijgt een A4 + pen 

Iedereen mag aangeven wat hij / zij wil : 

Wat kan/mag weg; wat moet/mag blijven; wat zou je nog (meer) willen? 

Inventarisatie op A3 en wie zich ergens voor wil inzetten 

Concretiseren in groepjes hoe we verder kunnen gaan! 

Gert en Hans zorgen voor de ‘catering (koffie met wat lekkers) 

 Basismaatregelen corona zijn van kracht (https://www.cioweb.nl/wp-

content/uploads/2022/10/Handreiking-voor-kerken-corona-CIO-versie-dd-7-10-

2022.pdf) 

 

Secretaris Michel: 

 Prioriteiten nav Inspiratie-avond Leo Feijen 29 september te Lemelerveld: 

Eerbied, aandacht, stilte: Heilige grond! Kletsen kan ook bij de koffie na de viering; 

idee : mededelingen, minuut stilte, dan pas de bel! Is akkoord, gaan we invoeren. 

uitvaarten: hoe ga/kan je nog kerkelijk aanwezig zijn? 

 Najaarsoverleg te Ommen: de vraag is of er nog voldoende vrijwilligers zijn. 

 

Fin. Beheerder Hans: 

 Stroomrekening Essent?: voorschot verhoogd van € 10 naar € 50 /mnd. 

 Gasrekening voorschot Engie ook verhoogd?; 

 Facturen Berne media, Factuur handreiking op Zondag? Klopt  

Factuur “het woord delen” (overwegingen op zondag) 

Koor:  bijdrage voor jaarlijks uitje? Ja kan! 
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 De begroting voor 2023 (locatie Hardenberg) wordt besproken en is akkoord. 

Telefoon & internetabonnement is wel duur 

 Verwarming staat op 18,5 graden: opwarmen aan begin, aan eind van de viering 

gaat hij uit. Mensen nemen de jas mee in de kerk! Schuifwand hoeft niet dicht! 

 

6. Pastoraatsgroep. 

– catechese (Gert) 

 Filmavond: 13 november kan Gert niet: wie kan dit oppakken? Of ipv film een 

lunch? 

 januari 2023 weer naar Denekamp? Moet nog contact op worden genomen. 

 

– gemeenschapsopbouw (Piet) 

 nieuwe Inzicht en Uitzicht is er: uitdelen op vrijdagavond bij Parochieavond! 

 

– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José): 1e HC of Vormsel?  

 -. 

 

– diaconie (vacant, PCI: Michel, Liesbeth, Maria) 

 Adventsactie ism kerken Hardenberg: navraag locaties NO-hoek: reacties? 

 Oproep voedselbank NO-Salland 

 Caritaszondag 9 oktober 2022 (invulling PCI) 

 

7. Punten actielijst:  zie actielijst 

 

8. Rondvraag. - Piet: wijkcontactpersonen: wie wil helpen? Er is hulp nodig. 

- Joop: interview bij Radio Zwolle (Venite & Audite) is terug te luisteren  

- Michel: boekjes Adveniat ? Adventstijd 

 

9. Volgende vergadering op maandag 7 november . 

Openingsgebed door: Joop 

 Vergadering daarna? op maandag 12 december a.s. Hans kan dan niet 

 

Hierna sluit José de vergadering om 22:20 u. 

 

Vastgesteld te Hardenberg op 7 november 2022 

Voorzitter     secretaris   
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KORT VERSLAG VAN DE PAROCHIEAVOND 21-10-2022 
 

Op 21 oktober gaven veel mensen gehoor aan de uitnodiging om 
mee te denken over onze geloofsgemeenschap. We wilden graag 
horen hoe onze medeparochianen hier in Hardenberg naar de 
toekomst van onze kerk kijken. Wat is goed, wat kan beter en wat 
zou men graag nog willen. 

Dit deden we mbv de thema’s Geloof / Hoop / Liefde en Kerk zijn. 

Iedereen deed z’n best de gekregen formulieren in te vullen, 
waarna het bestuur de antwoorden rubriceerde en iedereen daarna 
kon aangeven wat hij/zij het belangrijkste vond. We wilden op deze 
manier een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft in onze 
geloofsgemeenschap. 
 

Veel mensen hopen dat de wekelijkse vieringen doorgang kunnen 
vinden, met afwisseling van Eucharistie- en Communievieringen, 
hel liefst met medewerking van de koren, maar samenzang is ook 
prima. In nood zou men ook over andersoortige vieringen willen 
nadenken. 

Het koffie drinken na de viering wordt zeer gewaardeerd, men 
hoopt dat dit zal blijven. 

Wij als bestuur hebben ook gevraagd om nieuwe vrijwilligers, maar 
daar kwam weinig respons op. Dit had natuurlijk ook te maken met 
de aanwezigen, die veelal al vrijwilliger zijn. Elders in dit kerkblad 
zal ik nog een oproep doen en daarin uit de doeken doen hoe 
belangrijk het is dat er nieuwe aanwas komt. 

 
José Terhorst, 
voorzitter 
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LOURDES 7 T/M 12 SEPTEMBER 2022 
 

Op basis van de woorden uitgesproken van mijn werkgever (die 
vroeger Lourdes bezocht) dacht ik dat het in Lourdes alleen om de 
commercie draaide. Ik wist niet wat me daar overkwam. Nu weet ik 
al dat ik deze uitspraak niet kan bevestigen. Op het terrein van het 
Heiligdom overviel me de enorme harmonie die daar heerst. Voor 
mij ( persoon die de eerste keer naar Lourdes ging) was het 
bijzonder, prachtig om een aantal dagen samen te zijn met mensen 
die ik niet kent, maar met wie ik al gauw contact kreeg. In onze 
groep waren deelnemers die al vaker in Lourdes geweest zijn, 
misschien 4de of 5de keer, maar ook mensen die Lourdes de eerste 
keer bezochten. Heiligdom van Lourdes is voorgesteld als 
pastorale thema voor dit jaar met de woorden: “Ga aan de 
priesters zeggen …” De andere delen van deze bekende zin, 
uitgesproken door Maria aan Bernadette Soubirous, worden 
bewaard voor bedevaartseizoen 2023 en 2024.  

Tijdens de bedevaart hebben sommigen van ons verschillende 
rollen gehad, ene was een gewone pelgrim, ander een 
vaandeldrager (tijdens de sacramentsprocessie mocht ik zelf een 
vaandel dragen; echt een bijzondere ervaring om zoveel knielende 
mensen te zien voor het Allerheiligst Sacrament). Onze groep heeft 
deel genomen aan verschillende vieringen, onder anderen: 
welkomstviering, de handoplegging, de lichtprocessie (die greep 
me echt aan, al die mensen met kaarsen in hun hand, veel zieken 
in de rolstoelen en vrijwilligers die voor hen zorgden), de 
sacramentsprocessie, de internationale mis, de mis aan de Grot 
(wonderbare ervaring toen ik me besefte dat ik op dezelfde plek sta 
waar Bernadette in 1858 jaar stond toen Maria aan haar 
veerscheen), verder de viering van Barmhartigheid, de kruisweg en 
de afscheid mis.  

Rondom thema: “Ga aan de priesters zeggen …”  hebben we ons 
verzameld in het hotel “Padoue” waar mgr. Woorts een prachtige 
avond georganiseerd heeft, waar veel ruimte was om persoonlijke 
ervaringen of je levensverhaal met anderen te delen. 
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Mgr. Woorts heeft een sfeer gecreëerd om harten van mensen 
open te stellen. Het raakte velen van ons diep. Sommigen 
vertelden heel gemakkelijk hun verhaal, wat hen raakt en 
bezighoudt. Soms verhalen vaan eenzaamheid en wanhoop die 
dankzij een sterk geloof en het toevertrouwen aan God, veranderd 
zijn in vreugde en blijheid. Er was ruimte voor tranen, gelach en 
eerlijkheid. 

Niemand is zonder eigen intenties naar Lourdes gekomen, 
sommige van ze werden voorgelezen tijdens de vieringen, de rest 
hebben we toevertrouwd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  

Koor uit Ommen “Intermezzo” zorgde voor een geweldige muziek. 
Dat gaf aan onze pelgrimstocht meer een plechtiger en ontroerend 
karakter. De pelgrims stelden de optredens van ons koor zeer op 
prijs en we hopen stiekem dat het koor over een tijdje weer met 
ons mee wil gaan om in Lourdes gezamenlijk te zingen omdat er 
een oud gezegde luidt: “zingen is twee keer bidden”.  

Ik denk dat ik het niet verkeerd heb als ik zei dat we (we = 
bedevaart deelnemers, gewone mensen uit verschillende kerken 
van onze Emmanuelparochie en andere Nederlandse parochies) 
met elkaar zeker een sterke band opgebouwd hebben en met 
elkaar verbonden raakten. We hebben met elkaar gelachen, 
gepraat waardoor we elkaar beter leerden kennen, gegeten, samen 
gezongen en deel genomen aan verschillende excursies 
(wandeling aan de Grot of de Pyreneeën bezoeken). Veel 
verschillende emoties zijn erbij gekomen.  

Als deelnemers werden we gevraagd om onze ervaringen met 
anderen te delen zodat er meer mensen geraakt kunnen worden 
met het Lourdes wonderverhaal. Geweldig samen in Lourdes te 
kunnen zijn…., omdat daar maakt het niet uit wie je in je dagelijkse 
leven bent en wat voor werk je doet of hoeveel geld je verdient. De 
muziek was prachtig, de gebeden waren inspirerend en de 
toespraken en getuigenissen hebben  ons diep getroffen, ons 
opgebouwd en ons geloof gesterkt.  
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Het grote wonder van Lourdes is dat je er snel tot een diep gesprek 
met een ander komt. Daar ervaar je enorme saamhorigheid. Zelfs 
niet gelovigen zijn daar van onder de indruk. Daar is een gevoel 
van vrede overal te voelen. Lourdes als een dorpel van eeuwig 
leven dat op ons bij de hemelse Vader wacht. 
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BISDOMBEDEVAART 2023 
 
Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 29 april t/m 6 mei 2023 
voor de vijfde keer een Bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere 
edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims van jong tot oud uit 
alle parochies van het aartsbisdom. Als Emmanuelparochie willen 
wij hier graag weer bij aansluiten. Van harte nodigen wij ieder van 
u uit om met ons mee te gaan. 
Want of u nu jong bent of ouder Maria is er voor iedereen. Vanuit 
onze Emmanuelparochie zal Marga Klein Overmeen met ons 
meegaan voor de pastorale begeleiding. 
Janny Horstman als reisleider en Lies Akkermans als assistent 
reisleider.  
 
Lourdes is een plaats waar de ‘de hemel de aarde raakt’ een oase. 
Een plaats waar ruimte en tijd is voor verdriet en tot jezelf komen. 
Al is het alleen maar door een enkel gebaar, 
een luisterend oor of een kop koffie. Maar waar ook vaak en veel 
wordt gelachen   
Met elkaar de vieringen bezoeken, de grot, de kruisweg, de 
handoplegging. Daarnaast is er ook een excursie gepland naar de 
prachtige Pyreneeën. En altijd gaan de zieken en gehandicapten 
voor. Veel mensen vinden in Lourdes de kracht om de draad van 
het leven weer op te pakken. Maar ook wanneer je gezond en/of 
jong bent is dit een waardevolle reis. Even de hectiek van het 
dagelijkse leven loslaten. Gewoon door er te zijn of misschien door 
een rolstoel te duwen. Deze mensen hebben we ook hard nodig. 
Een zeer dankbare klus!  
 
Als u zich op wilt geven of vragen hebt schroom dan niet en neem 
contact op via onderstaande gegevens: 
Janny Horstman jannyhorstmanwink@gmail.com  06-15458008   
reisleider. 
Lies Akkermans  liesakkermans22@gmail.com        06-31933263   
assistent reisleider. 
 

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
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U kunt ook contact opnemen met één van de contactpersonen in 
uw locatie: 
Gerard Hollak Dalfsen  0529-433331.  g.hollak@outlook.com 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst  0529-401946.   
hermien@schoorlemmer.nu 
Ciska Kerks Ommen 0529-450438.   ciska.derks.cd@gmail.com   
Ton van den Berg Heino 0572-393043.  delmontania.ton@planet.nl 
Catarien Smit Heino 0572-390914.  ajgsmit@hetnet.nl 
Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken  0523-613127. 
gerardfroeling@ziggo.nl 
 
De Reissom: 
€ 995 per persoon. Op basis van een 2 pers. kamer. 
€ 695 per persoon voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Op basis 
2 pers. kamer. 
Toeslag 1 pers. kamer € 170. 
We reizen per TGV. Meer informatie hierover kunt u lezen in de 
folder of neem contact  
met ons op. In de kerken van alle locaties kunt u binnenkort 
foldermateriaal vinden. 
 
Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de 
pelgrims die zich hebben aangemeld. 
 
 

We hopen dat we als Emmanuelparochie met velen in 2023 
Maria in Lourdes zullen bezoeken. 

 

mailto:gerardfroeling@ziggo.nl
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    KERSTGROET VANUIT INDIA 
 

Beste parochianen van Emmanuel Parochie.  
Mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal. Ten 
eerste wil  ik U in deze advent tijd  Zalig Kerstfeest 
toewensen. Het kind in de stal bracht een nieuw 
licht en uitzicht voor vele mensen die in  het donker 
zijn gebleven. Dit feest geeft ons daarom een 
inspiratie om licht te zijn voor anderen en ons 

leven gericht te maken op anderen. 
In oktober was ik van plan om  naar Nederland  en Engeland  te 
komen.  Naar Engeland om daar familie van mij te ontmoeten. 
Daarna wilde ik doorreizen naar Nederland om een groot aantal 
mensen uit de parochie te ontmoeten. Ook zou ik graag deel 
hebben genomen aan Eucharistie vieringen en persoonlijke 
ontmoetingen  met parochianen. Voor beide landen had ik een 
visum nodig.  Voor Engeland kreeg ik het visum na enkele weken. 
Daarna het visum aangevraagd voor Nederland . Dat duurde maar 
en duurde maar. Mijn verzoek voor het visum  voor  Nederland ligt 
nog steeds op de Nederlands ambassade in New Delhi evenals 
mijn paspoort. Daardoor kon ik niet naar Engeland en ook niet naar 
Nederland. Helaas, ik hoop u volgend jaar te ontmoeten.  
 
Ik  hoorde dat de Kerstactie voor het Pastor Thomas Fonds weer in 
volle gang is. Ik wil u allen van harte dank zeggen dat u het 
Thomas Fonds op deze manier wilt steunen. Ook dank ik iedereen 
die het Thomas Fonds steunt met de jaarlijkse of maandelijkse 
bijdrage die wij via de bank mogen ontvangen. 
Mijn hartelijk dank ook namens de kinderen en hun ouders die de 
begunstigden zijn van jullie geld. 
 
Ik wens u allen nogmaals Zalig Kerstfeest en een gelukkig en 
gezond Nieuwjaar. Moge het licht en leven in de kribbe ons leven 
altijd verlichten en vernieuwen. 
 
Pastor Thomas (India) 
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KERSTGEDICHT 2022 
 
Geen Kerstgedicht dacht ik dit jaar, 
maar mijn dichtersader is nog altijd daar. 
De ziekte trof mij weer helaas, 
niet gedacht beleefde alles in een waas. 
Maar Kerst is het toch telkens weer, 
dus probeer is het nog een keer. 
Daarnaast beleven we moeilijke tijden, 
oorlog en corona niet te vermijden. 
Problemen met het gas, 
‘t wordt niet gauw weer zoals het was. 
Toch geeft het Kerstkind ons weer vertrouwen, 
om een nieuwe wereld op te bouwen. 
We zingen weer vrede op aard, 
dat de wereld voor oorlog ons bespaart, 
Heer neem weg alle angst en verdriet, 
bidden om een betere wereld in ‘t verschiet. 
 
Zalig Kerstmis! 
 
 
Emmy van Dijk 
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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 
 

 

 


