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Jaargang 52 
Nr.01 

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

 
Veel leesplezier! 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad 
ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
    Maandag  5 juni 2023 
 

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

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 

Pastoraal team: 
- A.G.M. (Andre)  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  
pastordoornbusch@gmail.com 
Pastoor Doornbusch is contactpersoon voor Hardenberg 
 
E-mailadres ledenadministratie: 
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl 
 
Locatieraad: 
Algemene coördinatie (voorzitter bestuur): 
Jose 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:monninkhof@hetnet.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
mailto:pastordoornbusch@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: 
Herma Jorgensen,  tel. 06 – 22 84 75 96 
gjh.jorgensen@freedom.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: 
Veronique Reimer tel. 06 – 22 30 12 64 
 
Aanmelden voor Eerste H. Communie en H. Vormsel 
Bij de voorzitter of secretaris van de locatieraad en bij  
Veronique Reimer  tel. 06- 22 30 12 64 
 
Coördinatie  bezoekgroep: 
Jaqueline  Ruizenaar tel. 0523 – 26 48 46 
 
Coördinatie wijkcontactpersonen: 
Piet vd 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 

mailto:caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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AGENDA 
 
 

 
Zo. 26-03 / 11:00 uur 5e zondag 40-dagen 
     Eucharistie      
     Voorganger pastor H. de Vries 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 02-04 / 11:00 uur Palmzondag 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     
Di. 04-04 / 19:00 uur Boeteviering 
     Voorganger pastor A. Wenker en   
     pastoor A. Monninkhof 
     Gezamenlijke viering in Dedemsvaart 
 
Do. 06-04 / 19:00 uur Witte Donderdag 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     Gezamenlijke viering in Slagharen 
    
Vr. 07-04 / 19:00 uur Goede Vrijdag 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     Gezamenlijke viering in Slagharen  
 
Za. 08-04 / 20:30 uur Paaszaterdag 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     Gezamenlijke viering in Slagharen  
 
Zo. 09-04 / 11:00 uur Eerste Paasdag 
     Woord-Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     m.m.v. Poco a Poco 
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Ma. 10-04 / 10:00 uur Tweede Paasdag 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     Emmanuelviering in Lemelerveld 
 
Zo. 16-04 / 11:00 uur 2e Zondag van Pasen 
     Eucharistie 
     Voorganger pastor A. Wenker 
     Samenzang 
 
Zo. 23-04 / 11:00 uur 3e Zondag van Pasen 
     Woord-Communieviering 
     Voorganger pastor R. Doornbusch 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 30-04 / 11:00 uur 4e Zondag van Pasen 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger Werkgroep Slagharen 
     m.m.v. Poco a Poco 
      
Zo. 07-05 / 11:00 uur 5e Zondag van Pasen 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor R. Doornbusch  
     m.m.v. Stephanuskoor  
 
Zo. 14-05 / 11:00 uur 6e Zondag van pasen 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor J. Butti 
     Samenzang 

Moederdag 
 
Do. 18-05 / 07:00 uur Hemelvaart 
     Voorganger Pastor J. Butti 
     Gezamenlijke viering De Belte 
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Do. 18-05 / 11:00 uur Hemelvaart 
     Voorganger Pastor A. Wenker 
     Gezamenlijke viering Slagharen 
 
Zo. 21-05 / 11:00 uur 7e Zondag van Pasen 
     Eucharistie 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     Samenzang 
 
Zo. 28-05 / 11:00 uur Pinksteren 
     Woord-Communieviering 
     Werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Collecte Ned. Missionaris 
 
Ma. 29-05 / 10:00 uur 2e Pinksterdag 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     Emmanuelviering in Lierderholthuis 
 
Zo. 04-06 / 11:00 uur H. Drie Eenheid 

Eucharistie 
     Voorganger Pastor H. de Vries 
     Samenzang 
 
Zo. 11-06 / 10:00 uur Sacramentsdag (+processie) 
     Voorganger pastoor A. Monninkhof 
     Gezamenlijke viering De Belte 
 
Zo. 18-06 / 11:00 uur 11e Zondag dh jaar 
     Woord- Communieviering 
     Voorganger pastor R. Doornbusch 
     m.m.v. Poco a Poco  
     Vaderdag 
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ROOSTER 
 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 02-04 / 11:00 uur  Fabienne Farjon en Robin Farjon 
Zo.  21-05 / 11:00 uur  Fabienne Farjon en Robin Farjon 
Zo.  04-06 / 11:00 uur  Fabienne Farjon en Robin Farjon 

 
Lectoren 
Zo. 26-03 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo.  02-04 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo.  09-04 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 16-04 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 23-04 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 30-04 / 11:00 uur  dhr. T. Rijghard 
Zo. 07-05 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 14-05 / 11:00 uur  mw. M. Los 
Zo. 21-05 / 11:00 uur  mw. V. Reimer 
Zo. 04-06 / 11:00 uur  mw. J. Terhorst 
Zo. 18-06 / 11:00 uur  mw. M. Los 
 
Kosters 
Zo. 26-03 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 02-04 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 09-04 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo. 16-04 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo. 23-04 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 30-04 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 
Zo.  07-05 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo.  14-05 / 11:00 uur  dhr. P. vd Burg 
Zo. 21-05 / 11:00 uur  mw. W. Stel 
Zo. 28-05 / 11:00 uur  dhr. H. Rusken 
Zo. 04-06 / 11:00 uur  dhr.P. vd Burg 
Zo. 18-06 / 11:00 uur  mw. T. Poorts 

 



                                         Kerkblad St. Stephanus pasen 2023  

- 9 - 

 

 
 
 
 
 
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. 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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PASTORALIA  
 
Niets in de wereld mag ons onverschillig 
raken 
 
We hebben de Kerstdagen achter ons 
gelaten, de drie wijzen zijn met geschenken langsgekomen bij het 
Christuskind.  En wij, heeft u dat Christuskind de ruimte gegeven 
zodat het geboren mocht worden?  Misschien had u deze vraag 
niet verwacht in het nieuwe jaar, maar toch stel ik hem. Uiteindelijk 
is de vraag aan ons allen, hoe onze relatie is met het Christuskind, 
toch?  
Je kunt er vele vormen aan geven, biddend, zingend, stilte, aan 
zitten aan Zijn tafel bij de eucharistie. Of, omzien naar elkaar 
waarbij je handen en voeten geeft aan je geloof. 
Op mijn tafel heb ik de Encycliek van Paus Franciscus voor mij 
liggen met de titel: Geprezen zijt Gij! Laudato Si. Laudato Si, is een 
sterke bijdrage tot de zorg die van alle mensen gevraagd wordt 
voor het gemeenschappelijke huis, de planeet, ons leefmilieu, dat 
een diepe crisis doormaakt. De encycliek zou een mooi en 
inspirerend handvat kunnen zijn hoe we met elkaar met onze 
Schepping behoren om te gaan. Onze Schepping, eigenlijk zijn wij 
er als kerk veel te weinig mee bezig, toch! Of niet… 
Een andere relatie met het Christuskind zou kunnen zijn om Hem 
te dienen. ‘God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God 
dienen’. Deze gevleugelde uitspraak heb ik als omslagfoto op mijn 
facebookpagina staan waar ik dagelijks actief mee ben verbonden. 
Dat dienen, het dienstbaar zijn in het bijzonder aan hen die leven 
aan de zelfkant van onze samenleving, heeft mij een warme impuls 
aan mijn leven gegeven. En u, onze kerk heeft zoveel te bieden 
aan en in onze samenleving. Soms heb ik het idee dat we dat 
vergeten zijn als gelovigen.  
Wij mogen onze  ‘handen en voeten’ ten dienste stellen aan de 

samenleving, vanuit onze Bron. We mogen denken aan de 
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voedselbank, kledingbank, inloophuis en de vele diaconale 

activiteiten in onze geloofsgemeenschappen en haar dorpskernen. 

Dienstbaar zijn aan de ander in nood, zonder jezelf weg te cijferen.  

We hebben het Christuskind mogen ontvangen, zelfs waren er 

geschenken voor het Hem. Ook Zijn ouders moesten met een ezel 

langs huizen om een slaapplaats te vinden. Ook zij kregen ‘lik op 

stuk’ omdat er geen plaats was in de herberg. Dat we in ons leven 

dienstbaarheid mogen tonen naar de andere, vooral hen in nood. 

Een mooie opdracht voor nu en in de toekomst. 

Pastor Ria Doornbusch 
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PASTORALIA  
 
Kardinale deugden 
 
Met een parochiaan raakte ik in gesprek. Hij sprak 
mij aan op mijn enthousiasme en spontaniteit. Dat 
bewonderde hij.  
Hij vertelde mij dat hij was opgevoed met de regel ‘wees 
verstandig.’ 
Nu, op latere leeftijd, besefte hij hoezeer deze regel altijd van 
invloed was geweest in zijn leven. Op de keuzes die hij maakte, op 
de beslissingen die hij nam. Altijd voerde het ‘verstandig zijn’ de 
boventoon.  
Hij vroeg zich af of hij ooit wel eens had toegegeven aan spontane 
ideeën of invallen, die er toch ook wel waren geweest. Op mijn 
vraag wat hij hierop zelf zou antwoorden, zei hij --met humor: ‘daar 
heb ik geen actieve herinneringen aan.’  
Wellicht, zo ging hij verder, was hij een levendiger persoonlijkheid 
geweest als hij zich -zo af en toe- had toegestaan wat minder 
verstandig te zijn en wat vaker uit de band te springen. 
Het kwam mij zo voor, dat hij wel erg hard oordeelde over zichzelf 

en ik vroeg me af of dat wel zo verstandig was😊 waarop hij heel 

spitsvondig antwoordde: ‘die vraag kwam zeker heel spontaan bij u 
op?’ Maar dat terzijde .. 
Blijkbaar werd er wel een concreet antwoord van mij verwacht.  
Ik vroeg hem of hij wel eens had gehoord van de vier kardinale 
deugden.  
Deze worden beschouwd als de belangrijkste deugden waar het in 
het leven om draait. 
De benaming komt van het Latijnse begrip Cardo, wat zoveel 
betekent als ‘pin.’ Zo`n pin (duim) in het kozijn waar de deur op 
rust. 
De eerste kardinale deugd is de verstandigheid. Dan volgt de 
rechtvaardigheid, als derde wordt genoemd de matigheid en de 
vierde is de standvastigheid. 
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Vrij vertaald: denk na voordat je een besluit neemt. Wees eerlijk en 
rechtschapen. Schiet niet in uitersten, maar toon zelfbeheersing. 
Houd vast aan waar je ten diepste van overtuigd bent, blijf daarop 
focussen.  
 
Deze vier kardinale deugden mogen de pin zijn waarop onze deur 
van het leven rust. De pin houdt de deur op zijn plek, maar die deur 
kan wel open en dicht. Of op een kier staan. Hoe ver wij de deur 
telkens openzetten bepalen we zelf naar gelang de beslissingen 
die we nemen.  
De vier kardinale deugden willen ons behoeden voor 
roekeloosheid, voor oneerlijkheid, onmatigheid en 
onstandvastigheid.  
 
Ik vertelde deze parochiaan dat hij zeker niet de eerste was die 
nadacht over zijn handelen en over de keuzes die hij maakte, maar 
dat daar zelfs in de oudheid al over na werd gedacht.  
En dat het antwoord op zijn vragen mocht zijn, dat hij een hoge 
morele levensstandaard had. En ik bekende dat ik dat 
bewonderde.  
 
Van harte hoop ik, dat deze vier kardinale deugden ons allen 
mogen helpen om goede keuzes te maken, op welk gebied dan 
ook. 
 
Pastor Marga klein Overmeen.  
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PASTORALIA  
 

Tegenwind 
 
“De eenzame fietser die, kromgebogen over het 
stuur, tegen de wind…” 
Deze regel uit een lied van naar ik meen Boudewijn de Groot, werd 
me aangereikt door collega’s in het pastoraal team, toen ik vertelde 
over twee misdienaars uit onze parochie. Vlak voor de Mis kwamen 
ze binnen, verregend en verkleumd. Vanaf hun huis hadden ze 
maar liefst 7,5 km gefietst, tegen de wind in, om op tijd te komen 
voor de viering. Echte bikkels! Op deze zondag maakten zij samen 
ècht het verschil, waren zij – in woorden van het evangelie – het 
‘zout der aarde’. 
Tegenwind. Hieraan denk ik, als het gaat over de actualiteit. Op de 
ochtend, waarop ik dit artikel schrijf, bereikt mij het bericht van het 
overlijden van een jonge vrouw. Omgeven door haar man, gezin, 
familie, vrienden en artsen met heel liefdevolle aandacht en zorg, 
heeft zij gevochten om haar leven te mogen behouden. Helaas 
heeft het niet zo mogen zijn. Heel triest!  
Verder zijn mijn gedachten bij hen, die lijden onder het besluit van 
onze Aartsbisschop om, op den duur, op zondagmorgen geen 
woord- en communievieringen te laten plaatsvinden. De zorg van 
de onze Aartsbisschop, het waarborgen van de eucharistie als 
hoogtepunt en bron, begrijp ik heel goed. Maar ik heb evenzeer 
begrip voor het verdriet van hen, die zich jarenlang met hart en ziel 
hebben ingezet voor deze vieringen. En ook de aanblik van een 
groep oudere parochianen, die zich – aan de koffie na een viering 
– wanhopig afvragen, hoe zij dan op zondag nog naar een viering 
kunnen gaan, waar zij ook de communie ontvangen, staat op mijn 
netvlies gegrifd. “We hebben geen geld en ook geen vervoer om 
naar Ommen te gaan”, zo laten zij met tranen in hun ogen weten. 
Hun eigen kerk voelt voor hen – en voor velen – toch het meest als 
thuiskomen; en (ook) dit zou hen dan binnen enige tijd worden 
ontnomen …  
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Temidden van heel deze materie voel ik me zelf wel eens als die 
eenzame fietser, die zich – kromgebogen over het stuur – probeert 
voort te bewegen en moed te houden. Met alle tragedies, die zich 
op dit moment in deze wereld en ook om ons heen afspelen (oorlog 
in Oekraïne, aardbeving in Turkije en Syrië, maar ook eenzame 
mensen, die dreigen te verkommeren) valt het U en mij niet altijd 
mee, om het hoofd op te heffen en de blik voorwaarts te blijven 
richten. 
Bij al deze tegenwind denk ik ook de komende (deze) 
Veertigdagentijd. Ook voor het volk van Israël was het in de 
woestijn afzien. Veertig jaar maar liefst moesten zij het (met elkaar) 
uithouden, voordat zij het doel van hun tocht – het Beloofde Land – 
konden bereiken. Ga daar maar eens aan staan: al die in tijd 
overdag in de verzengende hitte en in de nacht in de ijskou van de 
woestijn! 
Hun aanvoerder Mozes, en ook God-met-hen (Emmanuel) heeft 
hen er uiteindelijk doorheen gesleept.  
Zelf hoop ik, dat ik met de ondersteuning van mijn nieuwe 
elektrische fiets (waarvoor heel veel dank!), maar ook met nieuwe 
moed verder mag komen. Dat de Geest van God, die waait 
waarheen Hij wil, ons wind in de rug mag geven! 
 
Pastoor André Monninkhof 
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PASTORALIA  
 
Pelgrimeren 
 
Als ik het woord Pelgrimeren hoor, dan gaat 
mijn geest altijd naar het lied: Pelgrimstocht der mensen. U kent 
het vast wel, een oud traditioneel lied met in het eerste couplet 
woorden waar we snel overheen zingen. ‘Pelgrimstocht der 
mensen, veertig jaar woestijn, onvervulde wensen, - 't Land zal 
heerlijk zijn! Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om? God, 
trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.’ 
Een pelgrimage, ons leven, is een verhaal van ontmoetingen. 
Onderweg komen we vele mensen tegen die een stuk(je) met ons 
op weg gaan in ons leven. Het leven kan daarbij een woestijn zijn 
met wensen die niet uitgekomen zijn. Maar we mogen weten dat 
Hij in ons midden meetrekt, in ons kwetsbaar bestaan. We mogen 
ons gedragen weten door het verlangen naar een vast anker.  
Als mensen zijn we op zoek naar geluk, vrede en rust. Dit 
verlangen sterft niet. Pelgrimeren is openstaan voor nieuwe 
horizonten, het nieuwe ontdekken. Wie reist, verwacht, kijkt vooruit 
en hoopt. Het is met open handen door het leven gaan, klaar voor 
elk onverwacht geschenk. 
Eind April en begin Mei mogen een veertigtal parochianen uit de 
Emmanuelparochie pelgrimeren naar Lourdes. We sluiten ons aan 
bij de vijfde bisdombedevaart. Naar de plaats waar Bernadette 
Soubirous, Maria achttien maal heeft mogen ontmoeten bij de Grot. 
Maria die ons bij haar Zoon brengt, ook in Lourdes. We nemen de 
intenties mee die ons toevertrouwd worden, ja daar mag u op 
vertrouwen.  
Pelgrimstocht der mensen, onvervulde wensen, wetende dat God 
in ons midden meetrekt waar we ook zijn op onze pelgrimstocht. 
Goede pelgrimstocht, waar u zich ook bevindt. PAX! 
 
Pastor Ria Doornbusch 
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BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 

Tijdens de eerste viering van het jaar staan we altijd even stil bij de 
parochianen die in 2022 zijn overleden, ook dit jaar hebben we dat gedaan. 
 
Mv Harmke Maatje-Veenstra 54j 
Mw Geertruida Mulder 85j 
Mw. Valkman – Blaauwgeers 96 jaar 
Dhr. F. Hagedoorn 71 jaar 
Dhr. Henk Wellen  84 jaar 
Dhr. van Faassen 62 jaar 
Dhr Henk Wassink 87 jaar 
Dhr. J. Elzinga 66 jaar 
 
Mogen zij rusten in de vrede van God.  
 
Op 23 januari hebben wij als bestuur de coördinatoren van de verschillende 
werkgroepen bij elkaar geroepen. Iedere werkgroep werkt zelfstandig en 
goed, maar het is ook goed om af en toe te horen hoe het allemaal past in 
het grote geheel en van elkaar te weten wat we doen. Dit zal in de toekomst 
alleen maar belangrijker worden, nu het bestuur en de profielen onvoldoende 
bemand zijn. 
Willen wij als Geloofsgemeenschap nog een aantal jaren door kunnen en dat 
willen we, zullen we samen, misschien op een andere manier, de schouders 
eronder moeten zetten. 
De Locatieraad is bezig met het opzetten van een aangepast beleidsplan en 
daarbij willen wij ook eens kijken hoe we het bestuurlijk anders kunnen gaan 
doen. 
 
Een logisch vervolg van dit verhaal is het invullen van de vacatures. Het 
klinkt erg vervelend steeds weer, maar we kunnen niet zonder vrijwilligers. 
Daarom vestig ik jullie aandacht toch nog eens op op de VACATURE-lijst, 
elders in dit kerkblad. Kijk eens of er iets is wat u aanspreekt, maar ook 
deeltaken of andere (tijdelijke) ondersteuning is welkom. 
Voorlopig hebben we de werkzaamheden van Piet van der Burg onderling 
verdeeld, maar niet alle taken kunnen we op de lange termijn blijven doen 
met een steeds kleiner wordend aantal mensen. 
 
Jacqueline Ruizenaar hebben we bereid gevonden de coördinatie van de 
wijkcontactpersonen over te nemen. We zijn daar heel blij mee. Samen 
met Jan Bennis, ledenadministratie, proberen zij een nieuwe wijkindeling te 
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maken. De Marslanden groeit uit z’n voegen en er zijn wijkcontactpersonen 
gestopt. Hopelijk melden zich daar ook nog kandidaten voor. 
 
Eén van de eisen die ook nog aan ons gesteld wordt, is dat we een lijst met 
BHV-ers hebben en het liefst dat er iedere viering zo iemand aanwezig is. Of 
dat gaat lukken weet ik niet. Wel willen we proberen om meer mensen de 
kans te geven om te leren omgaan met een AED apparaat. Belangstellenden 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 
Veel parochianen hebben de petitie tegen het beleid van onze kardinaal 
Eijk getekend. Samen met Twente en de Achterhoek zijn zij gebundeld en 
ingediend. Inmiddels vinden er gesprekken plaats, maar veel beweging zit er 
nog niet in. De kardinaal blijft bij zijn standpunt. 
 
De landelijke actie Kerkbalans is al gestart, maar wij hebben besloten om in 
de week voor Pasen de enveloppen rond te brengen. 
Wij vragen u dringend om bij te dragen aan het financieel gezond houden 
van onze Geloofsgemeenschap. Het behoud van onze kerkzaal hier in 
Hardenberg staat en valt, zoals u wellicht weet,  met drie pijlers 
-  een bestuur, bestaande uit minimaal een voorzitter, penningmeester en 
secretaris 
-  financiële zelfredzaamheid 
-  voldoende vrijwilligers  
Op dit moment lukt ons dat gelukkig nog steeds, maar we moeten alert 
blijven. De begroting voor het komende jaar hebben we rond gekregen met 
de aanname dat er voldoende mensen een bijdrage (blijven) leveren. 
 
Als laatste wens ik u een Stille, Goede en Heilige Week 
en fijne en gezegende Paasdagen 
 
 
 
José Terhorst, namens het 
Locatiebestuur 
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VACATURES 
 

 

Om onze geloofsgemeenschap in Hardenberg te kunnen 
behouden zijn er nu vrijwilligers nodig:  
 

- GEMEENSCHAPSBEHOUD 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) 

- WIJKCONTACTPERSONEN 

- 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
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HEILIG VORMSEL 
 

Dit jaar ontvangen vijf jongeren uit onze Geloofsgemeenschap het 
H. Vormsel. Dit zijn: Leonard Meulenkamp, Elmer en Claire 
Grossheide, Robin en Fabiën Farjon. 
 
Jammer genoeg kan dit niet meer in onze kerk, maar doen we het 
samen met de andere drie geloofsgemeenschappen in onze regio. 
Dit jaar vindt de plechtigheid plaats op  
 
zondag 25 juni om 11.00u in Dedemsvaart  
De ouderavond voor de ouders van de vormelingen is op maandag 
20 maart 19.30u in parochiezaal van Dedemsvaart. 
 
De voorbereidingsdag voor de vormelingen is zaterdag 10 juni van 
10.00u tot 16.00u,  met op diezelfde avond de presentatieviering 
om 19.00u in de St. Vituskerk te Dedemsvaart 
 
De werkstukken die op 10 juni gemaakt worden zullen op een later 
tijdstip in onze kerk opgehangen worden. 
 
We wensen de vormelingen een goede voorbereiding en natuurlijk 
ook een hele fijne en mooie viering 
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BEZINNINGSDAG 2023 
 
Op 25 februari was het weer zover,  voor de vierde keer mochten we te gast 
zijn in het klooster van Noord-Deurningen, bij de “zusters van Denekamp”. Er 
was dit keer meer belangstelling dan vorig jaar, we vertrokken met 18 
mensen om 9 uur ’s morgens bij onze Stephanuskerk. De verdeling over de 
5 klaarstaande auto’s verliep probleemloos en na een mooie tocht door het 
Sallandse en Twentse landschap, werden we om 10.00 uur hartelijk 
ontvangen in het klooster der Franciscanessen, door zuster Christella, zuster 
Reinalda en de 3 jonge zusters uit Indonesië, die inmiddels héél wat beter 
Nederlands spraken dan bij ons vorige bezoek. 
Na koffie met gebak, het zingen van een toepasselijk lied en de 
vogeltjesdans, gingen wij in drie groepen uiteen om te praten over de 
thema’s van deze dag: barmhartigheid, blijheid en broederschap. De 
bedoeling was: eerst een kennismaking in de subgroepen, maar de zusters 
hadden al door hoe goed wij elkaar allemaal kennen, dus de kennismaking 
werd vervangen door “je mag vertellen wat je op dit moment het meeste 
bezig houdt”. Nou, alleen dáár over hadden sommige groepjes al uren 
kunnen praten, maar de bedoeling was dat iedere groep één thema verder 
uit zou spitten en zou vertalen naar het leven van nu. Dat deden we d.m.v. 
gesprekken, maar ook door iets te tekenen of te schrijven, waarbij we niet 
wisten dat de tekeningen later op de dag tijdens de afsluitende viering 
gebruikt zouden worden!  
Rond het middaguur stond er weer een uitgebreide warme maaltijd voor ons 
klaar, heerlijke soep, hoofd- en bijgerechten in buffetvorm en een lekker 
toetje! Om het eten wat te laten zakken, werd ons aangeraden om na het 
eten een wandelingetje te maken in de prachtige kloostertuin en om half 2 
werden we in de kapel verwacht voor een korte vesper. “Wie is er in 
Hardenberg lector?”  werd er gevraagd en gelukkig hadden we enkele 
lectoren in ons midden, die mee konden helpen om de vesper te verzorgen. 
Dat was leuk om te doen en de liederen werden ook uit volle borst 
meegezongen.  
Na de vesper was er weer koffie en thee voor ons en werd er weer gedanst, 
en toen was het alweer tijd voor de afsluitende viering. Die werd gehouden in 
de zaal waar we ’s morgens ontvangen waren en ook deze viering was erg 
interactief, iedereen mocht wat vertellen bij zijn of haar eigen tekening of 
geschreven tekst. Ook werd er natuurlijk wat verteld door de zusters en werd 
er weer samen gezongen.  
Om 16.00 uur was de dag ten einde en hebben we de terugreis aanvaard. 
Onderweg werd er nog gezellig nagepraat en ook op zaterdagavond zijn er 
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nog heel wat appjes en foto’s uitgewisseld via Whatsapp en Facebook. We 
kunnen terugkijken op een hele mooie, inspirerende dag en hopen dat er 
volgend jaar nòg meer parochianen van de partij zullen zijn, als we voor de 
vijfde keer de bezinningsdag organiseren.  
 
Veronique Reimer  
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AFSCHEID PIET VAN GALEN 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 
hebben we afscheid genomen van Piet van 
Galen als vrijwilliger. Eind vorig jaar heeft hij 
aangegeven te willen stoppen met zijn 
vrijwilligerswerk. We respecteren uiteraard dit 
besluit. Heel veel jaren heeft Piet heeft zich 
verdienstelijk gemaakt als lector, 
lekenvoorganger en lid van onze 
feestcommissie.  Als coördinator en voorganger 
van de uitgeleide groep heeft Piet voor veel 
families van overleden parochianen veel betekend.  
Voor alles waarvoor Piet de verantwoordelijkheid op zich nam deed hij dat 
met hart en ziel.  
Naast dit alles heeft Piet zich nog op vele andere terreinen verdienstelijk 
gemaakt, op de achtergrond en voor mijn tijd. 
Piet, nogmaals heel hartelijk bedankt voor je inzet voor onze 
Geloofsgemeenschap en voor alles wat je voor ons gedaan hebt. 
 
 

AFSCHEID PIET VAN DER BURG 
 
Tijdens de viering van 8 januari namen we ook 
afscheid van Piet van de Burg als profieldrager 
Gemeenschapsopbouw. Meer dan 12 jaar heeft hij 
deze functie vervuld en zich ingezet voor onze 
Geloofsgemeenschap. We zullen hem missen, 
zeker nu er nog geen opvolger gevonden is. Maar 
niet alleen daarom. Zijn mee-denken met het 
bestuur was van grote waarde voor ons. Piet had de 
gave ons bij de les te houden wanneer zaken dreigden onder te sneeuwen 
door allerlei andere beslommeringen.  
Gelukkig blijft hij als vrijwilliger op andere terreinen nog actief in onze 
geloofsgemeenschap. 
Piet, heel erg bedankt voor je inzet voor onze Geloofsgemeenschap. 
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EEN ELEKTRISCHE FIETS VOOR PASTOOR MONNINKHOF 
 
De crowdfunding actie ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
priesterjubileum van  
pastoor Monninkhof was een groot 
succes.  
 
We hebben pastoor Monninkhof 
kunnen  
verrassen met een elektrische fiets. 
Er bleef zelfs nog geld over voor een  
goede fietshelm en een 
fietsverzekering. 
 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en  
wij hopen dat pastoor Monninkhof vele  
elektrische kilometers mag afleggen in onze parochie. 
 
 

 

DE VOEDSELKAST 
 
De "voedselkast" is een groot succes! Er wordt ook wel regelmatig 
wat ingezet. Maar de voorraad begint op te raken. Er is veel 
behoefte aan groenten in blik/pot, houdbare melk, pasta, rijst en 
sauzen etc. Geen verse producten.  
Heeft u wat over, dan heel graag!! De kast staat buiten bij de 
Höftekerk, aan de kant van het Wilhelminaplein van 9 tot 12 uur 
elke morgen, behalve op zondag. Er staat binnen bij beide 
ingangen een doos waar u de producten ook in mag doen. 
Onze slogan is: Haal eruit wat je nodig hebt. Stop er in wat je 
over hebt!  
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BEGELEIDING VAN UITVAARTEN: OOK ONZE ZORG 
 
Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze 
Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart van een dierbare 
mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit mogen doen. Want we 
vinden, dat het hierbij gaat om een belangrijke taak. Het heengaan 
van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel pijn en verdriet. 
Daarom wil je, dat het afscheid perfect voor elkaar is. Want dat kun 
je maar één keer goed doen! 
 
Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie vinden wij dat 
ook. Daarom willen wij als voorgangers bij een uitvaartdienst ook 
het beste van onszelf kunnen geven, zodat wij voor een goede 
begeleiding kunnen zorgen. Ook onze geloofsgemeenschappen 
(kosters, koren, acolieten, en andere medewerkers) hebben er 
alles voor over, om te zorgen voor een afscheid, dat geheel voldoet 
aan uw wensen. 
 
Om ons pastorale werk, ook als het gaat om de voorbereiding van 
en het voorgaan bij uitvaarten goed te kunnen blijven doen, hebben 
we – na geleverde inspanning – ook momenten nodig van herstel, 
ontspanning en rust. Daarom heeft elk lid van het pastoraal team 
wekelijks één vrije dag: 

- Pastor Ria Doornbusch is vrij op vrijdag 

- Pastor Marga Klein Overmeen is vrij op maandag 

- Pastoor André Monninkhof is vrij op zaterdag, tot 16.00 uur; en op 

dinsdagavond. 

Wanneer één van de leden van het pastoraal team vrij is, of om 
andere reden is verhinderd of niet beschikbaar kan zijn, zal in het 
pastoraal team worden overlegd, wie van de collega’s beschikbaar 
kan zijn om voor te gaan in de uitvaart.  
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Ook parochiële voorgangers zijn graag bereid om voor U een 
uitvaart van een dierbare te verzorgen. Zij zijn goed opgeleid, 
hebben al de nodige ervaring, en hun werk wordt, zo leert onze 
ervaring, door nabestaanden zeer gewaardeerd. 
 
Met de contactpersoon van Uw geloofsgemeenschap kunt U bij 
een overlijden overleggen, wie er kan voorgaan bij de uitvaart van 
uw dierbare.  
 
Heeft U over het voorgaande nog vragen of wensen, dan kunt U 
contact opnemen met één van ons. Onze telefoonnummers en 
mailadressen staan elders in dit parochieblad, en ook op de 
website van onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl  
 
Dank voor uw begrip en vertrouwen. En als U afscheid moet 
nemen van een dierbare, leven wij met U mee en wensen wij U 
heel veel sterkte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het pastoraal team 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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WIJZIGING BENOEMING PASTOR BUTTI 
 
Op 7 september a.s. bereikt pastor Butti de pensioengerechtigde 
leeftijd. Voor een pastoraal werker betekent dit dat hij niet langer 
´als pastor´ actief kan zijn in de parochie. 
 
Omdat pastor Butti na zijn pensionering ‘niet achter de geraniums 
wil gaan zitten’, is hij op zoek gegaan naar ander werk en dat heeft 
hij - sneller dan gedacht – gevonden. Hij is momenteel als 
geestelijk verzorger in deeltijd in dienst bij een zorginstelling in 
Twente. 
 
Per 1 december 2022 heeft de Bisschop aan pastor Butti 
deeltijdontslag verleend voor 16 uur per week. Pastor Butti werkt 
tot aan zijn pensionering nog 22 uur voor onze parochie. Hij zal 
o.a. nog één keer per maand voorgaan in weekendvieringen en 
ook de avonden in het kader van Inzicht&Uitzicht begeleiden. Ook 
onderhoudt hij zijn lopende pastorale contacten. Zijn overige taken 
zijn overgenomen door pastor Ria Doornbusch. 
 
Wij zijn blij dat pastor Butti tot 7 september voor onze parochie in 
deeltijd dienstbaar en actief wil blijven en wensen hem veel succes 
en voldoening in zijn nieuwe werkkring. 
 
Als parochie zullen we op vrijdagavond 8 september a.s. afscheid 
van pastor Butti nemen. Hierover zult u te zijner tijd nader worden 
geïnformeerd. 
 
Parochiebestuur en pastoresteam 
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PAASTRIDUÜM 2023 
 
Nu ik dit schrijf, is het “Rosenmontag”, het carnavalsfeest is nog 
volop gaande. Maar overmorgen is het al weer Aswoensdag. Dan 
beginnen we aan de Veertigdagentijd. Dus wordt het tijd om vooruit 
te blikken naar Pasen. Want hierop gaan we ons in de komende 
weken voorbereiden. 
 
Als pastoraal team zijn wij dit nieuwe jaar goed begonnen, want al 
op 12 januari jl. hebben we met de profieldragers liturgie uit onze 
elf locaties om de tafel gezeten om de vieringen in het komende 
Paastriduüm te bespreken. Het Paastriduüm betreft de 
avondvieringen op Witte Donderdag (6 april a.s.); Goede Vrijdag (7 
april a.s.); en de Paaswake (zaterdagavond 8 april a.s.). In deze 
vieringen staan we stil bij de instelling van de eucharistie en het 
priesterschap (Witte Donderdag); het lijden en sterven van de Heer 
(Goede Vrijdag) en Zijn verrijzenis (Paaswake). 
 
Ons ‘goede voornemen’ als pastoraal team is, om de vieringen in 
het Paastriduüm tot een gezamenlijk gebeuren te maken van alle 
elf de geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie. Omdat 
de vieringen in het Paastriduüm onder leiding staan van een 
priester, kunnen we in onze Emmanuel-parochie op drie plekken 
een Paastriduüm houden (in ons groot pastoraal team hebben we 
drie priesters). Dit jaar zal dit zijn in Slagharen, Ommen en Heino. 
 
Omdat we van deze vieringen een gezamenlijk gebeuren willen 
maken, nodigen we vrijwilligers van andere plekken, waar op 
genoemde dagen geen vieringen kunnen worden gehouden, van 
harte uit om mee te werken aan de vieringen in Slagharen, Ommen 
en Heino. Zo zullen lectoren, acolieten, misdienaars en waar 
mogelijk ook koren uit andere kerken, meewerken aan de vieringen 
in genoemde plaatsen. In de Paaswake zullen ook de Paaskaarsen 
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van de plekken, waar geen eigen Paaswake kan zijn, plechtig 
worden gezegend. 
 
Misschien mogen we het zo zeggen: ook de vieringen van het 
Paastriduüm staan in het teken van ‘samen sterk’. We staan ‘zij 
aan zij’ in de plechtige herdenking van lijden en sterven van Onze 
Heer Jezus Christus, maar in de Paaswake mogen we Zijn Licht 
aan elkaar doorgeven en meenemen naar onze eigen 
geloofsgemeenschap en ons eigen persoonlijk leven. 
 
Als pastoraal team hopen we velen van U te mogen ontmoeten bij 
de vieringen van het Paastriduüm. Voor vervoer kunt U, indien 
nodig, aankloppen bij uw eigen lokale geloofsgemeenschap.  
Verder wensen we U van harte een gezegende en inspirerende 
Veertigdagentijd. 
 
Pastoraal team 
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BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN 
 
Reactie van pastoraal team en parochiebestuur op het beleidsplan ‘Blijf dit 
doen om Mij te gedenken’ over Eucharistievieringen, Woord- en 
Communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht 
 
Ommen, 23 februari 2023 
 
Beste mensen, 
 
Op 27 oktober 2022 werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en de 
geloofsgemeenschappen geïnformeerd door onze Aartsbisschop hoe hij over 
vijf jaar (per 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de plaats van de H. 
Eucharistie en overige vieringen. De Kardinaal wil dat we gezamenlijk de 
Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles over te zeggen maar niet dat er 
verder geen enkele viering meer gehouden kan worden. Maar wat wel 
duidelijk is: géén Woord- en Communievieringen. De Woord- en 
Communievieringen zullen in het overige parochiële leven hun plaats 
behouden; bijvoor-beeld in de verzorgings- en verpleeghuizen en bij 
ontmoetingen waar ouderen en zieken maandelijks bij elkaar komen. 
 
Impact 
Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiële vrijwilligers, maar 
ook voor de diakens en pastoraal werkers. Verschillende media hebben er al 
op gereageerd en ook binnen onze geloofs-gemeenschappen is het 
regelmatig onderwerp van gesprek. Onlangs (op 7 februari jl.) heeft er een 
gesprek plaatsgevonden tussen Vicaris Cornelissen en vertegenwoordigers 
van geloofsgemeen-schappen uit onder meer het Vechtdal, Salland en 
Twente. Bij die gelegenheid zijn de petities overhandigd, die U de afgelopen 
weken heeft ondertekend. Op deze petities heeft de Kardinaal gereageerd in 
zijn brief van 14 februari jl.. Deze brief is gericht “aan de bezwaarschrijvers 
tegen het beleidsplan “Blijf dit doen om Mij te gedenken”. Met alle 
waardering voor de betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen van 
allen, die een petitie hebben ingediend, blijft de Kardinaal in zijn brief bij zijn 
standpunt, dat uiterlijk op 1 januari 2028 de Woord- en Communievieringen 
op zaterdagavond en op zondag in onze parochiekerken moeten stoppen. 
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Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het Jaar van de Eucharistie 
(2019) vermoed, dat onze Aartsbisschop met nieuw beleid zou komen ten 
aanzien van Woord- en Communievieringen, zonder daarbij een tijdspad 
voor ogen te hebben gehad. Wellicht valt ons hier iets te verwijten; wij 
hebben er sindsdien feitelijk geen aandacht aan besteed of er in het 
pastoraal beleid actie op ondernomen. Als pastores en parochiebestuur zijn 
we de vrijwilligers die voorgaan in Woord- en Communievieringen dankbaar 
en erkentelijk. Zij zijn, ook door ons als pastoraal team, vaak jarenlang 
gevraagd om voor te gaan en zij hebben zich altijd beschikbaar gesteld voor 
de geloofsgemeenschap. 
 
Wat nu? Allereerst willen we binnen enige weken de vrijwilligers, die 
voorgaan in Woord- en Communievieringen en in uitvaartvieringen, 
bijeenroepen om met elkaar te spreken over het beleids-plan. Wat 
betekenen deze inzichten voor hen? Welke mogelijkheden zien we? Hoe 
gaan we om met de vijf jaar die voor ons liggen? Ook heeft pastoor 
Monninkhof deelgenomen aan een studiedag voor de priesters van ons 
Aartsbisdom op 18 januari jl.; tijdens deze studiedag is er ook gesproken 
over dit beleidsplan. Voorts hebben wij als pastoraal team deelgenomen aan 
de Cura-vergadering van alle priesters en pastoraal werkers in ons Vicariaat 
Deventer op 24 januari jl.; ook daar hebben we als pastores met onze 
Kardinaal en met Vicaris Cornelissen – en ook met elkaar – gesproken over 
dit beleidsplan. 
 
Gemeenschappelijke weg 
Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we een gemeenschappelijke 
weg af te leggen met de geloofsgemeenschappen, en de vrijwilligers. Wij 
hechten er belang aan dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het 
bekijken van de mogelijkheden binnen het beleidsplan is voor ons dan ook 
een uitgangspunt, waarbij we van harte de hoop uitspreken, dat U samen 
met ons hiernaar op zoek wilt gaan. 
 
Met hartelijke groet, 
Pastoraal team en parochiebestuur 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2022 
 
Beste Parochianen, 
Hierbij het financieel overzicht over 2022. We hebben een redelijk jaar 
gehad, beter dan 2021. Wat zeker positief heeft meegespeeld bij de Aktie 
Kerkbalans is het wegbrengen en ophalen van de retourbrieven door de 
wijkcontactpersonen. Dit was een hele klus, vaak stonden zij voor een dichte 
deur, brief was nog niet ingevuld of men deed niet mee. Gelukkig ook heel 
veel positieve reacties. Verder bleek dat de wijk de Marslanden te groot 
wordt, om door één wijkcontactpersoon te doen. Het Centrum blijft ook een 
lastige wijk, met name om de juiste huisnummers te vinden. Toch hebben 
151- van de 275 leden hun bijdrage overgemaakt en dit leidde tot een 
positief resultaat van ruim € 4000,- meer dan het jaar 2021. 
 
 In 2023 willen wij ook de Aktie Kerkbalans houden. Niet in januari, maar in 
maart, omdat wij onze wijkcontactpersonen niet in donker en met al te koud 
weer op pad willen sturen. Een week voor Pasen bezorgen wij de invulbrief 
en retourenveloppe bij u in de brievenbus. De ingevulde brief en 
retourenveloppe wordt in de week na Pasen weer bij u opgehaald. Exacte 
datum van ophalen staat op retourenveloppe. Voor de grote wijken gaan we 
extra hulp vragen van een aantal parochianen. 
 
In 2022 hebben wij een gedeelte van het legaat van mevrouw Scholten 
gebruikt voor eigen kerk. Een nieuw orgel en luidsprekerboxen zijn 
aangeschaft. Het oude orgel was in een zodanige staat dat het vervangen 
moest worden. Het boek van dhr. Kok is uitgebracht, hier is ook een gedeelte 
van het legaat naar toe gegaan.  
 
Wij als bestuur van de locatie ST. Stephanus zullen ondanks een goed 
resultaat, goed op de kosten moeten blijven letten. Wij hebben niet een 
kerkgebouw wat heel veel onderhoud vraagt. Gelukkig hebben wij veel 
vrijwilligers die een steentje bijdragen in onderhoud, schoonmaak en ander 
diverse vrijwilligers taken.  
 
Wij als bestuur willen graag onze de kerk in Hardenberg open houden. Wij 
zien dat dit een belangrijke plek is om samen te komen, dat wij omzien naar 
de mensen die dit nodig hebben. Dit is terug te zien in de zondagse 
vieringen en het koffie drinken na de vieringen. Wij hopen daarom dat u van 
harte onze eigen kerklocatie wilt blijven steunen in de toekomst, zowel 
financieel, maar ook zeker als vrijwilliger. 
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PASTOR THOMASFONDS  
 
Kerstactie 2022  
 
Pastor Thomas Fonds een geweldig succes ! 
De kerstbomen, erwtensoep, worsten, balkenbrij en bakleverworst 
verkoop  is weer een geweldig succes geworden. 
Dit geeft pastor Thomas weer de mogelijkheid om een aantal 
kansarme kinderen naar school te laten gaan. De opbrengt van de 
actie is               € 1470.45  
Namens het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas willen wij u 
allen hiervoor hartelijk danken. Natuurlijk  willen wij ook alle 
donateurs dank zeggen die ons ieder jaar weer steunen. Ieder kind 
in de wereld heeft recht op onderwijs maar zonder uw steun en 
hulp kunnen wij dat niet.   
Ook Young Spirit uit Dalfsen heeft een actie gehouden van het 
Pastor Thomas Fonds. 
Tijdens de kerstmarkt gaven zij een concert in de sfeervol verlichte 
Katholieke kerk. Prachtige kerstliederen werden er gezongene, er   
waren een groot aantal bezoekers aanwezig. Tijdens dat concert  
werd er een collecte gehouden voor het Thomas Fonds . De 
opbrengt hiervan bedroeg € 265,55 dat ik als penningmeester na 
afloop in ontvangt mocht nemen Young  Spirit , hartelijk dank 
hiervoor . Fijn dat jullie het Pastor Thomas Fonds ook een warm 
hart toedragen.  
 
Namens het Pastor Thomas Fonds 
Herman van der Vegt 
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OVERLIJDENSBERICHT 

 

Nooit vragend, nooit klagend, 

alles voor zichzelf dragend, 

was zij een steun voor ons en anderen 

altijd vol blijdschap en liefde. 

In hart en nieren een familiemens, 

genietend van het leven tot het laatst toe. 
 

 
Op 6 februari 2023 is op de leeftijd van 82 jaar overleden onze 
medeparochiane 
Johanna Maria Hendrika Jansen - Soppe. 
 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte. 
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VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 07-11-2022 
 
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 om wijsheid door José  
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 17-10-2022.  

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) 

o  Laatste keer dat Joop bij ons aanschuift als pastor: dank voor de goede 
zorgen! 

o Joop draagt per 1 december activiteiten over, maar blijft nog wel actief 
(Inzicht & uitzicht, voorgaan en enkele pastorale contacten). Daarnaast 
werkt Joop al voor Carint miv 1 oktober. 

o Pastor Ria Doornbusch is 28 oktober geïnstalleerd en zal miv januari 2023 
af en toe aanschuiven bij het LR&PG overleg. 

 
5. Raad. 
– voorzitter (José) ? 

o Uitwerking ideeën parochieavond: A4+A3: José heeft een beknopt overzicht 
gemaakt van wat er als belangrijkste punten naar voren is gekomen (waar is 
behoefte aan? en wat heeft prioriteit?). Men wil graag dat het blijft zoals het 
is, maar als er zich geen nieuwe (bestuurs)vrijwilligers melden, dan is dat 
niet mogelijk en houdt het in Hardenberg op wat betreft RK-kerk locatie in 
2023!. 

o José geeft aan met ingang van april 2023 te stoppen als voorzitter van onze 
locatieraad. Tot nu toe heeft zich nog geen opvolger gemeld en we 
verwachten eigenlijk ook niet dat zich nog iemand zal melden voor deze 
cruciale functie. Er zijn de laatste jaren al diverse mensen persoonlijk 
benaderd, maar men wil niet of heeft geen tijd en op de algemene oproepen 
komt al helemaal geen reactie. 

o Bijeenroepen vertegenwoordigers werkgroepen / koren / kosters / lectoren / 
wcp / lekenvoorgangers in komende periode (januari). 

 
– secretaris (Michel) 

o Mededeling Piet van Galen ivm stopzetten actief vrijwilliger voor diverse 
functies miv 1/1/2023 

o Najaarsoverleg 16 november a.s. te Ommen: zijn er nog voldoende 
vrijwilligers? Ja, momenteel nog wel! Michel / José / Hans gaan heen. 

 



                                         Kerkblad St. Stephanus pasen 2023  

- 39 - 

– penningmeester (Hans) 
o Stand van zaken: geen lijst, maar het gaat financieel goed dit jaar! 
o kerkbalans 2023: draaiboek van Piet overdragen. 
o Bestuursetentje november/december: voorstel volgt via de app. 

 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 

o filmavond 13 november: Gert kan niet, er is geen vervanger; Jos wil er mee 
stoppen. Driver van de laptop is kapot, moet wat voor geregeld worden, bv 
een externe DVD-speler (?kost een paar tientjes, Gert regelt dit). Circa 5 
filmavonden per jaar. 

o bezoek aan klooster Denekamp 2023: nog contact opnemen met klooster. 
 
– gemeenschapsopbouw (Piet) 

o VVE vergadering (gebouw): zijn wat problemen met bewoners irt veiligheid. 
o Overdragen activiteiten: welke stoppen, welke gaan door? Volgende 

vergadering 
 
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José) 

o Veronique en Herma stoppen met begeleiding vormelingen; mw. 
Meulenkamp neem het over (voor dit jaar 7 vormelingen). CP Slagharen 
(Chantal). Na volgend jaar via de pastoor.  

 
– diaconie (vacant, PCI): Michel. 

o Adventsactie: jeugd 8-12 jaar is persoonlijk per brief uitgenodigd: 2 reacties 
(1 via school, ander kan niet ivm andere afspraak)? Conclusie: geen actieve 
bijdrage vanuit onze geloofsgemeenschap aan dit mooie interkerkelijke 
diaconale project binnen de burgerlijke gemeente Hardenberg. Nog 
doorgeven aan de werkgroep. 

o Hulpvragen blijven achter bij de verwachting, wel vanuit de voedselbank 
(algemeen). Mogelijk kan er vanuit de locatie-kas e/o PCI nog een extra 
bijdrage worden gedaan. 

 
7. Punten actielijst:  zie actielijst 
 
8. Rondvraag. – (Hans, Piet, Joop, Gert, Michel, José: geen punten)  

 
9. Volgende vergadering: woensdag 14 december a.s.  Openingsgebed door: 
Hans 
 Vergadering daarna? op maandag 9 januari 2023 ? io Ria Doornbusch 
 
Hierna sluit José de vergadering om 22:00 u. 
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VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 14-12-2022 
 
M.k.a.:-; 
Aanwezig: pastor Ria Doornbusch, 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 door Hans : “Om Zinvolle discussie” 
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 7-11-2022.  

Behalve 1 opmerking mbt filmavond: geen opmerkingen, voor akkoord getekend 
Vz+Secr. 

Pastor Doornbusch: 4.3: ongeveer 1x/kwartaal. Vergaderen op maandag is prima. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst van deze vergadering 

NB: Opzegging vrijwilligerstaken Piet van Galen m.i.v. 31 december 2022. 
 
4. Pastoresoverleg. Pastor Ria Doornbusch neemt taken Joop (deels over): 

o Pastor Doornbusch neemt gemeenschapsopbouw op zich als 
aandachtsgebied. 
Wil zich meer richten op de 3 ‘clusters’ ipv 11 locaties;  

o Pastores en PB gaan zich in jan/feb buigen over het nw beleidsplan van de 
bisschop. 

o Liturgie: nieuws mbt paastridium 2023 in Slagharen ism 4 locaties (12 
januari 2023 om 20:00 u. te Ommen). Slagharen: pastor Wenker en diaken 
Richard Meijer. 

 
5. Raad. 
– voorzitter (José)  

o Uitwerking ideeën parochieavond: A4 + A3: beknopt overzicht van 
belangrijkste punten die naar voren gekomen zijn (waar is behoefte aan? en 
wat heeft prioriteit?); 
Lijstje met speerpunten wordt besproken. Waar zijn we goed in? Wat willen 
we behouden? 

o Taakverdeling Gemeenschapsopbouw/behoud Piet van der Burg (verder bij 
punt 6); 

o Taakverdeling en afscheid Piet van Galen: wordt met nieuwjaarsreceptie 
vorm en inhoud aan gegeven (wie regelt de nieuwjaarsreceptie ?); 

o bloemstukken van kunstbloemen? Nog niet gekeken naar prijzen, maar 
geluiden ontvangen dat het jammer zou zijn als er geen echte bloemen 
meer komen (echt heeft ook de voorkeur van de pastores), misschien is er 
wel een (aantal) parochiaan die dat wil doen? -> Oproep doen; 

o Petitie tegen beleid Bisdom om W&C-vieringen stop te zetten over 5 jaar; 
o Bijeenroepen vertegenwoordigers werkgroepen / koren / kosters / lectoren / 

wcp / lekenvoorgangers voor komende vergadering (23 januari); ‘eiland-
cultuur’ doorbreken. 
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– secretaris (Michel) 
o RI&E: afwachten wat er nog uit de parochie-inventarisatie komt; 

MJ oh plan via vve -> Bert Lenferink (PB) Piet stuurt dit op in cc secr.; 
o Nieuwjaarsreceptie: zondag 8 jan receptie (Michel en Hans regelen het); 
o Kerststal: foto + filmpje ivm digitale parochie-puzzel jeugd. 
o Oproep vrijwilligers: geen enkele reactie ontvangen nog (!). 

 
– penningmeester (Hans) 

o Fin. svz; 2022 heel positief beeld, enkele toezegging nog niet betaald 
(aanschrijven); 

o kerkbalans 2023; nog niet bekend; Piet en Hans lopen de lijst nog na; 
o Bestuursetentje in januari 2023? (+afscheid Joop en Piet vd Burg), Ria gaat 

mee. 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 

o Zondag 29 januari 2023 weer filmavond 
o Inspiratiedag klooster Denekamp zat. 25 februari 2023. 
o Zusters uit Denekamp willen ook eens hier in Hardenberg komen (middag?) 

 
– gemeenschapsopbouw (Piet) 

o Kerstkaarten en kerstattenties (kerststaven); 
o VVE: 15-12-2022 overleg ivm veiligheid parkeerdek; 
o Oproep petitie op de website plaatsen 
o Piet stopt als profieldrager m.i.v. 31-12-2022. Lijst taken/werkzaamheden 

doorgenomen, taken verder verdelen (LR). 
 
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José) 

o Kerstvieringen Hardenberg; 
o 3 juni 2023 korendag Emanuelparochie (Dedemsvaart) icm 12,5 jr EP. 

 
– diaconie (vacant): Michel (PCI). 

o Kerstpakketten Samen Delen: bijna 300 pakketten dit jaar ! 
o Extra bijdrage Voedselbank via Locatie-kas (nader overleg over)?  

 
7. Punten actielijst:  zie actielijst 
 
8. Rondvraag. – (José: geen punten)  

o  Piet: weinig extra collectes in deze periode? Jongeren, daarna 
adventcollecte met kerst voor Diaconie; 

o Piet: over Oekraine wordt niet veel meer over gemeld: kunnen we er meer 
aandacht aan geven en er voor blijven bidden? 

o Michel: aggregaat actie Lions voor Oekraine (via PCI); 
o Ria nieuwe Facebookpagina van de EP; 
o Ria: aankondiging Vormsel (werkgroep?); 
o Ria: aankondiging bij overlijden: contact opnemen met uitgeleidegroep 

(Herma) niet met pastor Doornbusch(wel informeren dmv 
uitvaartformulieren). 

o Hans: kerkbalans, wijk Marslanden is te groot geworden (extra WCP nodig?) 
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Afscheid Piet: informeel bedankt: formeel komt later met nieuwjaarsborrel (+ 
etentje).  

 
9. Volgende vergadering: maandag 9 januari a.s. Openingsgebed door: Michel 
Vergadering daarna op maandag 6  februari 2023 
 
Hierna sluit José de vergadering om 22:40 u. 
 

VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 09-01-2023 

 
M.k.a.: pastor Ria Doornbusch 
Aanwezig:, José Terhorst, Hans Huijgen, Gert Reimer, en Michel Niemarkt (notulist). 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

Openingsgedachte door Michel: “bezinning Paus Franciscus 8 januari 2023” 
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 14-12-2022.  

Behalve 1 opmerking mbt Oekraine: geen opmerkingen, voor akkoord getekend 
Vz+Secr. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst van deze vergadering. 
 
4. Pastoresoverleg. Pastor Ria Doornbusch neemt taken Joop (deels) over: 

o vraag mbt doelstelling Platform van Kerken (José reageert). 
 
5. Raad. 
– voorzitter (José)  

o Taakverdeling Gemeenschapsopbouw/behoud Piet van der Burg; 
o bloemstukken van kunstbloemen? Vrijwilligers zoeken?  
o Bijeenkomst vertegenwoordigers werkgroepen / koren / kosters / lectoren / 

wcp / leken voor komende vergadering (ma 23 januari a.s.), uitnodiging 
verstuurd; 

 
– secretaris (Michel) 

o Inventarisatie BHV-ers en EHBO-ers : lijst in sacristie (Herman vragen!); 
o Lekkages kerk: Herman & Piet in overleg met VVE (actie nodig mbt platdak); 

Vraag is bij wie de Kerkzaal in eigendom is: Emmanuelparochie. 
 
– penningmeester (Hans) 

o Fin. stand van zaken / kerkbalans 2023 in voorbereiding (week 14 
verzenden); 

o Meerjaren OHP  via Piet/Herman -> Bert Lenferink (PB); 
o Bestuursetentje +afscheid Joop en Piet vd Burg op 27 januari 2023. 

 
6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 

o Inspiratiedag klooster Denekamp zaterdag 25 februari 2023 (12 op lijst); 
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o Filmavond 29 januari (De beentjes van St. Hildegard). 
 
– gemeenschapsopbouw (Piet) 

o Aanschrijven niet betalenden actie Kerkbalans is gedaan (actie Hans); 
o Nieuwe wijkindeling in de maak ivm herverdeling adressenbestand. 

 
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José) 

o Bijeenkomst 12 januari 2023 Paastridium Ommen (Gert en Willy gaan 
erheen) 
Io Herma. 

o Misdienaars ? volwassenen erbij betrekken? Persoonlijk benaderen! 
 
– diaconie (vacant): Michel (PCI). 

o Opbrengst kerstcollecten 2022 tbv diaconie: € 125,- (mooi bedrag, alle 
gevers dank!)  

o Kerstactie Samendelen: NB geen producten over de datum en geen 
alcoholische dranken aanleveren! -> deze mogen niet in de pakketten! 

 
7. Wat moet er op de website / nieuwsbrief / kerkblad?  

o  Nieuwsbrief parochie: afscheid Piet & Piet (toestemming vragen!); 
o Kerkblad: contactgegevens Vormsel en 1e HC; 
o Jaarverslag financieel in volgende editie kerkblad. 

 
8. Punten actielijst:  zie actielijst 
 
9. Rondvraag. – (Hans, Gert, Michel, José: geen punten)  

o  Petitie tegen beleid: lijst is naar Ommen; 
o Vergaderschema voor 2023: ivm overleg pastor. 

 
10. Volgende vergadering: maandag 6 februari a.s. openingsgebed door: Gert; 

Vergadering daarna op maandag 6  maart 2023, openingsgebed door: pastor Ria. 
  

Hierna sluit José de vergadering om 21:50 u. 
 
 

VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 06-02-2023 

 
M.k.a.: pastor Ria Doornbusch 
Aanwezig:, José Terhorst, Hans Huijgen, Gert Reimer, en Michel Niemarkt (notulist). 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

Openingsgedachte door Gert: “Geniet van elke dag met een (glim)lach” 
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 09-01-2023: aanvullingen agenda? 

Inhoudelijk geen opmerkingen, voor akkoord getekend Vz+Secr. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst van deze vergadering 
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4. Pastoresoverleg. Pastor Ria Doornbusch neemt taken Joop (deels) over: 

o Actualisatie(s) beleidsplan Parochie / werkplannen locaties ! 
o Rooster van aftreden bestuursleden (zie bericht Piet eind 2021) 

 
5. Raad. 
– voorzitter (José)  

o Terugblik bijeenkomst vertegenwoordigers werkgroepen ma 23 januari j.l.. 
Zie (concept)verslag overleg werkgroepen. 

o Heino: ivm benaderen opvolgers (ze luiden de noodklok!): persoonlijk! 
 
– secretaris (Michel) 

o Inventarisatie BHV-ers en EHBO-ers / AED : lijst in sacristie bijwerken, 
oproep mededelingen.  

o Aanschaf AED? Inventariseren waar ze hangen in de nabijheid van de kerk. 
(Hans heeft een app waar je kan zien waar ze hangen. Joke wil wel 
instructies geven). 

o Actualisatie werkplan locatie Hardenberg: sterk vereenvoudigd (2x A4):  
wie gaan dit invullen: locatiebestuur?, oproep doen? werkgroep vormen?! 

 
– penningmeester (Hans) 

o Jaarverslag 2022: overzicht in eerstvolgende editie kerkblad  
(inleveren kopij uiterlijk maandag 13 maart); 

o Fin. stand van zaken / kerkbalans 2023: eind maart lijst bij langs, week 14 
verzenden. 
 

6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 

o Inspiratiedag klooster Denekamp zaterdag 25 februari 2023 (12 op lijst) 
 
– gemeenschapsopbouw (vacature) 

o Nieuwe coördinator wijkcontactpersonen: Jacqueline Ruizenaar 
o Nieuwe wijkindeling in de maak ivm herverdeling adressenbestand 

– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José) 
o 6 maart vergadering bijdrage aan Paastridium te Slagharen  

(hoe invulling aan te geven?): Gert (en Willy) gaat er heen. 
o Uitvaart: kerkelijk alleen door de uitgeleidegroep. 

– diaconie (vacant): Michel (namens PCI). 
o –; 

 
7. Wat moet er op de website / nieuwsbrief / kerkblad?  

o Website: - 
o Nieuwsbrief parochie:  afscheid van beide Pieten; 
o Kerkblad: Jaarverslag financieel in volgende editie kerkblad (voor 13 maart). 

 
8. Punten actielijst:  zie actielijst 
 
9. Rondvraag. – (Hans, Gert, Michel, José: geen punten)  
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o Michel: bericht Ton Hoogeboom ivm petitie nav beleid bisdom; 
o  Vergaderschema voor 2023: ivm overleg pastor Ria (zie punt 10). 

 
10. Hierna sluit José de vergadering om 21:30 u. 
 
Volgende vergadering: maandag 6 maart a.s. (Gert kan dan niet ivm overleg Slagharen) 

Openingsgebed door: pastor Ria 
Vergadering daarna op maandag 3 april, volgens schema verder op 1e maandag 

v/d maand:  
 1 mei / 5 juni / 3 juli / 4 september / 2 oktober / 6 november / 4 december 

 

 
VERSLAG VERG. RAAD ST. STEPHANUS 06-03-2023 

 
M.k.a.: pastor Ria Doornbusch, Gert Reimer 
Aanwezig:, José Terhorst, Hans Huijgen en Michel Niemarkt (notulist). 
 
1. José T. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

Openingsgedachte door Michel: “Gebed voor een synodale kerk” 
  
2. Verslag van de vergadering  d.d. 06-02-2023: aanvullingen agenda? 

Inhoudelijk verder geen opmerkingen, voor akkoord getekend Vz+Secr. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: zie postlijst van deze vergadering 
 
4. Pastoresoverleg. Pastor Ria Doornbusch is een paar dagen afwezig: 

o Actualisatie(s) beleidsplan Parochie / werkplannen locaties: 
 Ism José actualiseren in schema! Vergaderingen anders organiseren 

(oude stijl) in werkplan. 
o Rooster van aftreden bestuursleden (bijlage): actualiseren! 

 
5. Raad. 
– voorzitter (José)  

o Alarmlijst is aangepast (via Herma); 
o Geen aanmeldingen BHV-ers en EHBO-ers: mensen vragen (eerst kosters) 

Dan lijst in sacristie (Herman). 
 
– secretaris (Michel) 

o Gemeente Hardenberg subsidieregeling ‘noodfonds energie Sociaal-
culturele en maatschappelijke organisaties (inclusief sport)’ en bijdrage voor 
het verduurzamen van de accommodatie: niet relevant voor RK-kerk 
Hardenberg;  

o Bijdrage kosten misdienaarsdag 2023 Kevelaer (verzoek Veronique):  
in principe akkoord (reactie via Hans 06-03-02); 

o Deelname open kerkendag maandag 29 mei a.s.: geen animo Hardenberg; 
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o Ontwikkelingen  / reacties petitie: diverse mails, reactie gevraagd op brief 
bisdom: 
Reactie vanuit LR (vz/secr) - > Actiegroep Samen Kerk – Samen Sterk (06-
03-03); 

o Actualisatie werkplan locatie Hardenberg: sterk vereenvoudigd (2x A4) (06-
02-01).  

 
– penningmeester (Hans) 

o Jaarverslag 2022: overzicht in paaseditie kerkblad: met kleine aanpassingen 
akkoord (06-03-04); 

o kerkbalans 2023: voor pasen rondzenden en ophalen (WCP); 
Lijst + brief actualiseren (actie Hans en Jan). 
 

6. Pastoraatsgroep. 
– catechese (Gert) 

o (filmavond 12 maart). 
– gemeenschapsopbouw (vacature) 

o Verdeling kerkbalans (via WCP – Jacqueline) 
– liturgie (vacant, Herma doet dit op de achtergrond icm José) 

o Gesprek met uitgeleidegroep: afspraken zijn gemaakt; 
o Koekjes bij de koffie (via Tiny Poorts); 
o Paastridium te Slagharen (hoe invulling aan te geven? Gert is er 6 maart 

bij). 
 
– diaconie (vacant): Michel (namens PCI). 

o – Paasattentie via Samen Delen (lijst kerst 2022). 
 
7. Wat moet er op de website / nieuwsbrief / kerkblad?  

o Website: - 
o Nieuwsbrief parochie:  -; 
o Kerkblad: kopij voor 13 maart 

 Jaarverslag financieel in volgende editie kerkblad (Hans); 
 Vergaderverslagen vanaf november 2022 t/m maart 2023. 

 
8. Punten actielijst:  zie actielijst 
 
9. Rondvraag. – (Hans, Michel, José: geen punten)  

o . 
 
10. Hierna sluit José de vergadering om 22:05 u. 
 
Volgende vergadering: maandag 3 april a.s.  

Openingsgebed door: José 
Vergadering daarna volgens schema verder op 1e maandag v/d maand:  
 1 mei / 5 juni / 3 juli / 4 september / 2 oktober / 6 november / 4 december 
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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 

 


