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Nieuws van het pastoresteam en parochiebestuur 
 
 

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 geloofs- 
gemeenschappen 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 ge- 
houden kan worden. Maar wat wel duidelijk is: géén Woord- en Communievieringen. 
De Woord- en Communievieringen zullen in het overige parochiële leven hun plaats 
behouden; bijvoorbeeld 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 geloofsgemeenschappen is het regelmatig onderwerp van ge-
sprek. Onlangs (op 7 februari jl.) heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen  
Vicaris Cornelissen en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen uit onder 
meer het Vechtdal, Salland en Twente. Bij die gelegenheid zijn de petities over- 
handigd, 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. 
 

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 ge-
steld voor de geloofsgemeenschap. 
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Wat nu? Allereerst willen we binnen enige weken de vrijwilligers, die voorgaan in Woord- en Com-
munievieringen en in uitvaartvieringen, bijeenroepen om met elkaar te spreken over het beleidsplan. 
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 
 
 

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 
Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Stormschade Kerkhof 
 

In februari 2022 hebben we stormschade op het 
kerkhof gehad. Door een omvallende beuk  
waren er een tiental graven zwaargehavend.  
De boom is verwijderd en de graven zijn weer  
hersteld naar volle tevreden van de betreffende  
families.  
 

Het hele project heeft precies een jaar in beslag  
genomen.                                    
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Kerkviering in het parochiecentrum 
 

Vanaf 2023 houden we in Dedemsvaart de  
weekendvieringen in het parochiecentrum;  
de door de weekse vieringen vierden we daar al.  
Het is gemoedelijk en dicht bij de parochianen.  
 

Na de viering is er altijd koffie en tijd voor een goed 
gesprek.  

 
 

 
 
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Carnavalsviering: ‘kleur geven aan het leven’ 
 

Zaterdag 4 februari was het dan eindelijk zo ver voor prins Bram I der Sökkestoppers en zijn  
illustere raad van elf;  na de coronajaren konden ze eindelijk hun opwachting maken in de traditio-
nele carnavalsviering. De voorbereiding begon al in december toen tijdens een videobelsessie ge-
brainstormd werd over de lezingen en er een verrassend thema uit de bus kwam rollen. 

 
‘Kleur geven aan het leven’ is nu precies wat de carnavalsvereniging in Heino doet door middel 
van haar feesten en activiteiten. Dit thema kwam nadrukkelijk naar voren tijdens de viering. 
Er werd een regenboogvlag geschilderd als verwijzing naar het verbond met Noach en ten teken 
dat ieder van ons op zijn of haar eigen manier er mag zijn en kleur geeft aan de samenleving 
waarin we leven. 

 
Pastoor Monninkhof ging ons voor  
(gekleed in traditionele priesterkledij) in 
zijn eerste carnavalsviering te Heino en dat 
deed hij met ‘verve’. 
 
Na afloop van het bonte gebeuren werd  
als verrassing de kleine prinsenwagen  
gezegend voor een gezellig en vrolijk  
carnavalsfeest.  
 
Alaaf!  
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Sint Brigitta te Ommen 
 

Twee koorleden van het Gemengd koor onderscheiden met een ereteken  
van de NSGV 
 

Maandag 6 februari zijn voorafgaand aan de jaarvergadering van het Gemengd koor door  
pastoor Monninkhof twee koorleden onderscheiden met een ereteken van de Nederlandse  
Sint Gregorius Vereniging.  

Marinus Koggel met een gouden medaille en de daarbij behorende speld en oorkonde 
voor 50 jaar zingen bij het kerkkoor.  
Sofie Barendregt kreeg een zilveren medaille, speld en oorkonde voor 25 jaar koor- 
lidmaatschap.  

  
Beide koorleden werden toegesproken door de pastoor en bedankt voor hun inzet. Daarna  
werden beide partners verrast met een boeket bloemen. 
Marinus zingt al van jongs af aan bij het kerkkoor. Hij mocht zelfs onder schooltijd naar de kerk 
om met het koor tijdens een uitvaartviering te zingen. Daar heeft hij nog goede herinneringen aan. 
Hij zingt als tenor de sterren van de hemel. Marinus zingt graag en naast het kerkkoor zingt hij ook 
nog in een Shantykoor. Marinus is een heel trouw koorlid. 
Sofie is sinds 1996 bij het koor. Na een gesprek met pastoor Van Langen is zij bij het Gemengd 
koor gekomen. Zij zingt daar als sopraan en dat doet ze met plezier. Als het mogelijk is, is zij altijd 
aanwezig. 
Riet Wolffenbuttel 

 
Weet je wat je wel zou willen zijn …….. 
 

Op zondag 19 februari 2023 heeft het orkest De Melodies, zoals elk jaar gebruikelijk is, een 
woord/communie-viering in Haarle muzikaal ondersteund, met hulp van enkele koorleden van 
Intermezzo uit Ommen en Fitis uit Wijhe. 
 

De Melodies zijn een orkest voor en 
door mensen met een verstandelijke 
beperking; de enthousiaste leden  
komen uit Raalte en omstreken. 
 
Het thema van de viering was “Zing, 
Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en  
Bewonder”;   
voorganger Lonneke Gunnink ver-
woordde het als  “zoals Ramses Shaffy 
het leven geleefd heeft en ook hoe wij 
het ervaren”.  
Het was een mooie viering met krakers 
als “Mijn gebed” en “Kumbaya, my 
Lord”, maar ook het ingetogen “Ave Ma-
ria”. 
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Iedereen, op zijn eigen manier, was prachtig uitgedost want het was carnaval. En dus na de  
viering werden zes carnavalsliederen gespeeld, het was één groot feest. 
 

 
 
Na afloop napraten onder het genot van een lekker 
bakkie koffie/thee.  
Toen we de kerk verlieten wist men wat men wel 

zou willen zijn………. een bloemetjesgordijn. 
 

 
 
Muzikale groet, Harry Kroes 
 
PS: Voor vragen over (een optreden van)  
De Melodies kunt u e-mailen naar 
kroes6991@gmail.com. 

 
 
 
 
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Locatie Hakkersdonk/ Hoonhorst 
 

In carnavalstijd heet Hoonhorst Hakkersdonk en als inwoner ben je automatisch een Hoonhakker. 
 

Op 11 februari jl. maakte prins Carnaval,  
prins Sten de eerste, jeugdprinses Maud met de leden 
van de raad van 11 hun opwachting in de carnavalsviering. 
 
In deze kleurrijke viering is pastoor Monninkhof voorge-
gaan. Het bijvoeglijk naamwoord voor deze viering paste ook 
naadloos bij het thema van deze viering: 

Kleur geven aan het leven.  
 

Een kleurtje kan net het verschil maken of een groot  
verschil.  
 

Kleuren staan ook symbool voor allerlei gevoelens.  
 

Binnen de kerk wordt ook gebruik gemaakt van kleuren om 
aan te geven in welke periode we zitten van het kerkelijk 
jaar. 
 
Kortom een passend thema. 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Jubilarissen Voices 
 

Tijdens de jaarvergadering van het koor Voices werd een tweetal leden in het zonnetje gezet. 
Marijke Leemereise werd door het bestuur naar voren geroepen om haar te eren en te prijzen voor 
haar vijfentwintig jarig lidmaatschap. Marijke heeft jarenlang bij de sopranen gezongen met een 
prettige, heldere stem. De laatste jaren laat deze stem haar helaas soms in de steek, waardoor  
Marijke heeft besloten niet meer actief te zingen. Dat zij wel elke repetitie aanwezig is om te genie-
ten van de gezelligheid en op andere manieren haar steentje bij te dragen, wordt door het koor zeer 
gewaardeerd. 

Daarnaast werd ook Miriam Bosch op het matje geroepen. Ook zij zingt al vijfentwintig jaar het 
hoogste lied bij de hoge sopranen. Miriam pakt elke hoge noot en haar aanwezigheid blijft dan 
ook nooit onopgemerkt. Haar vrolijke geklets tijdens het zingen blijft ook nooit lang onopgemerkt.  
 

En dat is ook zo kenmerkend voor deze club nachtegaaltjes; de saamhorigheid, de muziek,  
de ontspanning, en de gezelligheid.  
Voor de jubilarissen waren er prachtige keramieken beelden en oorkondes. 
 

Vastenactie 
 

Op zondag 5 maart stond de woord/communieviering in het teken van de Vastenactie.  
Met teksten en film werd aandacht gevraagd voor: 
 

Mensen onderweg 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten 
verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land ge-
zet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. Wereldwijd waren eind 2021 
meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens 
miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op 
zoek naar een veilig heenkomen elders. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opgevangen in 
de regio. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal komen 
ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste vluchtelingen op.  
 

Niet genoeg te eten  
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buur-
landen in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens de 
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen 
met de meeste vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en 
werk vinden is bijna onmogelijk. 
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Opnieuw beginnen 
Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners 
van rustigere gebieden hun ontheemde land-
genoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje 
Malek aan de Witte Nijl, waar de nieuwkomers 
een lapje grond krijgen om voedsel te verbou-
wen. “Samen overleven is makkelijker dan al-
leen,” aldus een vluchtelinge die in Malek een 
nieuw thuis vond. 
 
Wat doet Vastenactie? 
Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten 
die direct te maken hebben met mensen die 
moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of 
extreme droogte. 
 
In 2023 ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak 
moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We 
helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen ver-
bouwen. 
 

 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Wat vieren we met Palmpasen?  
 

Op woensdag 29 maart gaan de kinderen van de basisschool Sint-Nicolaas naar de kerk om te 
leren wat we nou eigenlijk gaan vieren met Palmpasen. En wat de betekenis is van de palmpaas-
stok. Aansluitend gaan de kinderen samen op school hun stokken versieren en mogen een paar 
kinderen in de kerk helpen met het maken van de grote Palmpaasstok.   

 
Catechese 
 

Vormselproject 
 

Op woensdag 8 februari was er een speciale middag 
voor de Vormelingen. 
Deze middag gingen we op pad.  
Met de hulp van enkele ouders, zijn we naar Raalte ge-
weest naar de Basiliek Heilige Kruisverheffing.  
Hier mochten de kinderen in groepjes rondlopen en de 
kerk ontdekken aan de hand van een vragenlijst. Een 
leerzame zoektocht: want wat is een communiebank, 
hoe kun je zien dat dit een basiliek is en hoe ziet hier de 
kruisweg en het doopvont er uit? Aan het eind was er 
voor elk groepje in de Mariakapel een momentje om een 
kaarsje op te steken.  
 
Nadat we naar buiten waren gegaan was er tijd voor een 
korte pauze met drinken en wat lekkers.  
 
De tijd was zo snel gegaan dat we de wandeltocht naar 
het volgende onderdeel van de middag niet konden  
redden. Gelukkig waren de auto’s snel weer opgehaald 
door de ouders en konden we op tijd aankomen bij de 
moskee aan de andere kant van Raalte.  
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Hier werden we opgewacht door meneer Coskun. Hij nam ons mee naar binnen voor een rond-
leiding en uitleg over de Islam en hun gebruiken. Uiteraard bij binnenkomst even de schoenen 

uit voor we de gebedsruimte moch-
ten binnengaan. Bij het naar binnen-
gaan kwamen we in een aange-
name, warme ruimte met een heer-
lijk zacht tapijt. Vol verwondering 
werd er gekeken naar alles om ons 
heen, prachtige versiering en hon-
derden tegeltjes aan de muur.  
Meneer Coskun vertelde enthou-
siast en ook met een vleugje humor 
over de gebruiken en tradities en 
beantwoordde alle vragen die de 
kinderen hadden. Er werd geboeid 
geluisterd door zowel de kinderen 
als de begeleiding. Zo hoorden we 
onder andere over het gebed, de 
ramadan en de vijf zuilen. De vijf 
zuilen zijn voor de Islam net zoiets 
als de tien geboden bij ons.  

 

Mooi om eens een kijkje te nemen bij een ander geloof en te horen wat de overeenkomsten en 
verschillen zijn. Dit sloot mooi aan bij waar we het ook over hebben tijdens ons project; je naaste, 
wie is dat. Samenleven met elkaar, door open te staan voor de ander en diegene te leren kennen 

 
Jeugd en jongeren 
 

Kinderkamp en tienerkamp 2023 
 

Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aarts- 
bisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tiener-
kamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op  
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
 
KINDERKAMP Koning(in) voor een week 
Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je 
dat het is om een land te regeren en in een paleis te wo-
nen? Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan mee 
op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht!  
Met het thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens 
het kinderkamp kijken naar verschillende verhalen uit de  
bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. 
Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan 
we spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker 
eten en nog veel meer! 
 
Wanneer:  12 tot en met 17 augustus 2023 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding:  Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters 
Kosten:  € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan,  
   is er een speciaal tarief van € 75 per extra kind  
   (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 
 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
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TIENERKAMP Reis rond de wereld 
Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar rond de wereld! We bezoeken 
de hoogste bergtoppen en duiken in de diepste zeeën. Zo maken we kennis met allerlei verschil-
lende culturen, dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je 
de kans om je te bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uit-
stapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan! 
 
Wanneer:   12 tot en met 17 augustus 2023 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Tieners van 13 t/m 16 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding:  Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas Kolfschoten 
Kosten:  € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan,  
   is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener  
   (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 
 
Meer informatie over beide kampen via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 
 
 

Nieuws van het pastoresteam  
 

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 gezamen-
lijk 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 Emma-
nuel-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 ge-
noemde plaatsen. In de Paaswake zullen ook de Paaskaarsen 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 Paas-
triduüm. 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 
 

 
 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com
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Pastoraal artikel 
 

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 gegrift. “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 …  
Te midden van heel deze materie voel ik me zelf wel eens als die eenzame fietser, die zich – krom-
gebogen 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, voor-
dat 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 ge-
sleept.  
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 
 
 

En tot slot  
 

 
 
Graag wijzen wij u op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en 
downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er 
voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie,  
worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer. 
Kijk voor meer informatie over de vieringen op de parochiesite www.emmanuelparochie.nl  
maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk! 
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