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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel: 
 
Locatieraad: 
Voorzitter:     René Pillen   06-24359734 
Secretaris:         René Jansen   06-51275905 
Financieel beheerder:  Hans Bakker   06-38123613 
Onderhoud en techn. zaken  Ton Hoogenboom  06-33175370 
       
Bank St. Brigitta rekeningnummer:  -NL03RABO0348923066 
Kerkbalans          rekeningnummer:  -NL72RABO0348992440  
Caritas                 rekeningnummer:  -NL55RABO0162569513  t.n.v. RK PCI Emmanuel 
 
Pastoraatsgroep: 
Liturgie            René Huyskes   0529-456011 
Gemeenschapsopbouw          Vacant 
Diaconie            Vacant  
Catechese            Vacant  
Contactpersonen bij overlijden: 
Ria van der Heide   0529-453721 
Ben Jutten    0529-451790 
Parochiesecretariaat: 
Elke maandag– en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur zijn Ria van der Heide en/of 
Marianne Hendriks aanwezig.  
U kunt dan terecht voor o.a. vragen, mutaties, mededelingen en misintenties. 
Ook kunt u bellen, telefoon: 0529-456467 
Tevens kunt u mailen naar: stBrigittaParochie@zonnet.nl 
 
Website voor vele gegevens: www.emmanuelparochie.nl/ommen/ 
 
Bereikbaar voor pastorale zorg:  pastoor Monninkhof  
 
Eerst aanspreekbaar voor GG St. Brigitta Ommen:  pastoor Monninkhof 
 
Pastoresteam Emmanuelparochie:  
A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor, monninkhof@hetnet.nl           06-22786151 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com          06-45290266 
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl                                                                 06-22239828 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl     06-18276484 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 

mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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  Beste medeparochianen, 
 
Het 5e nummer van het Brigitta-Nieuws, de laatste voor de zomervakantie. We 
merken dat men weer enthousiast wordt en zin krijgt activiteiten te ondernemen 
en samen te komen. Lees de artikelen over koordirectie, zingende jeugd en can-
torcursussen. We willen weer zo graag! 
We mogen deze zomer een jonge priesterstudent ontmoeten in onze kerk, en 
een jonge vrouw heeft aangegeven graag mee te willen denken/helpen in de lo-
catieraad. Mooie ontwikkelingen. 
 
Velen gaan op vakantie, in binnen -of zelfs al weer naar het buitenland, anderen 
zijn al geweest of vinden het fijn om thuis te blijven, maar er zijn ook mensen die 
om een of  andere reden niet op vakantie (kunnen) gaan. Laten we hen vooral 
niet vergeten! 
 

Wat een glimlach vermag 
Hij kost niets maar brengt veel teweeg. 

Hij schiet voorbij in een flits maar de 
herinnering eraan blijft soms voor altijd. 

Toch laat hij zich niet kopen, lenen of stelen. 
En als ik te moe mocht zijn je een glimlach te schenken, 

Wil je er alsjeblieft een van jou achterlaten? 
Want niemand heeft een glimlach zo nodig 
Als wie er geen meer te geven overheeft. 

 
 
 
 
 
We wensen u een fijne zomer toe, 
en…. geef af en toe eens een glimlach 
cadeau. 
Gerda en Marie-José  
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IN MEMORIAM  

 

LOES FAHNER-HAGEN 

 

Loes Fahner-Hagen werd geboren op 16-05-1942 in Bandung, Indonesië.  
Zij stierf op 20-04-2021, in de leeftijd van 78 jaar.  
Op 26 april jl. was haar crematie. 
Loes was het vierde kind, ze had twee oudere broers en één zus. Na haar werd 
nog 1 meisje geboren. Toen het gezin, waarin zij opgroeide, uit Indonesië ver-
trok, gingen zij eerst wonen in Eibergen. Na haar ontmoeting met haar man Jus-
tus Fahner, verhuisde ze naar Ommen. Voor Loes begon hier in Ommen, haar 
leven. 
Er voor de ander zijn, was voor Loes het allerbelangrijkste. Door haar manier van 
leven, was zij voor familie een vriendin, maar voor de vrienden voelde zij als fa-
milie.  
Ze was geen vrouw van stilzitten, ze had voldoende hobby’s waarmee ze zich 
kon vermaken. Zo is ze altijd gek op dieren geweest. 
Loes was getrouwd met Justus. Justus had een houtdraaierij en Loes was graag 
bij hem om het door Justus gedraaide hout mooi glad te schuren. Loes is voor 
Justus altijd steun en toeverlaat geweest. Toen Justus ziek werd, had ook zij het 
daar heel moeilijk mee. Maar ze was wel degene, die altijd heel positief is geble-
ven. Dat was op veel momenten niet echt eenvoudig. Ruim 10 jaar geleden is 
Justus overleden en ook toen bleek wat voor een sterke vrouw Loes altijd ge-
weest was. 
Bijzonder waren ook de vakanties, die Loes mocht doorbrengen bij haar zus 
Blanche, die in Amerika woont. 
Loes was zelf ook gek op kokkerellen. Met oud en nieuw was zij degene, die voor 
de hele buurt lekkere oliebollen en appelflappen maakte. 
Loes stortte zich ook op het vrijwilligerswerk in het bejaardentehuis. Ze heeft 
door er gewoon voor anderen te zijn, voor veel mensen veel mogen betekenen. 
Helaas werd Loes, die altijd klaar stond voor iedereen, zelf ook ziek. Gelukkig 
heeft ze in deze moeilijke periode omringd mogen weten door de liefdevolle 
aandacht en zorg vanuit de buurt en van goede vriendinnen van haar. 
Op donderdag 15 april heeft Loes in het ziekenhuis in Hardenberg, in het bijzijn 
van familie, het sacrament van de zieken mogen ontvangen. Op 20 april jl. is zij 
vredig ingeslapen. 
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Loes is nu weer bij Justus, en de hemel is weer een stukje mooier geworden. 
                                 Pastoor André Monninkhof 
 
Noot: bij dit in memoriam heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de tekst van 
een overweging, tijdens de crematieplechtigheid op 26 april jl. uitgesproken 
door de heer Theo van Dam uit Koekange. Diens tekst is mij door de familie van 
Loes, welwillend ter beschikking gesteld. 
 
 
 
“VEELEISEND EN LONEND” 
 
Vlak na het celebreren van zijn eerste Heilige Mis en veertig uur na zijn pries-
terwijding, overlijdt in 2013 de Amerikaan Scott Carell (46 jaar) aan de gevol-
gen van kanker. Samen met vier andere seminaristen zou hij priester gewijd 
worden. Maar toen duidelijk was, dat hij de dag, waarop hij gewijd zou gaan 
worden, niet meer zou halen, heeft zijn Bisschop hem in het huis van zijn ou-
ders, in het bijzijn van zijn familie, tot priester gewijd. Zelf beschouwt Carell zijn 
roeping tot het priesterschap als ‘de meest veeleisende en lonende zaak waar-
toe God me heeft kunnen roepen.’ Hoe veeleisend zijn roeping is, heeft hij mis-
schien ervaren bij het opdragen van zijn eerste heilige Mis. Met zijn laatste 
krachten moet hij dit hebben volbracht, want vlak na het opdragen ervan, is hij 
gestorven. Toch heeft hij dit offer ervoor over. Nog één keer – zo stel ik me dit 
voor – perst hij alles uit zijn lijf wat er nog in zit; heel zijn ziel en zaligheid legt 
hij in dit ene, dat hij – te midden van zijn meest dierbaren – wil doen voor Onze 
Lieve Heer: namelijk door de zegening van het brood, het breken en het rond-
delen ervan, Hem present stellen als de Levende Heer, de Verrezene in hun 
midden. Na dit hoogtepunt kan hij zelf zijn leven uit handen geven aan dezelfde 
Heer. 
Dit verhaal, dat ik eerder deelde met de parochianen van RK Zuid Oost Twente, 
heb ik opnieuw verteld op Sacramentsdag, zondag 6 juni jl., tijdens een viering 
in onze Stephanuskerk in Hardenberg. In deze kerk vieren we op deze zondag 
voor het eerst sinds vijf maanden weer de eucharistie. Het is op de ochtend na 
de priesterwijding van Paulus Tilma, in de kathedraal in Utrecht. Bij deze pries-
terwijding mocht ik aanwezig zijn, omdat ik Paulus als priesterstudent nog ken 
van een zomerstage in mijn vorige parochie Enschede. Van deze priesterwijding 
ben ik nog steeds onder de indruk. Maar ook het ontroerende verhaal van Scott 
Carell laat me nog steeds niet los. Geweldig wat hij ervoor over heeft om zich  
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op deze manier met alles wat er in hem is, te geven aan God. Het verhaal van 
Scott, en ook de wijding van Paulus, raken me, omdat ook ik het fijn vind om te 
midden van de geloofsgemeenschap de eucharistie te kunnen vieren. Met na-
me de weken tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020), maar ook de periode 
van bijna twee maanden in dit voorjaar, waarin de kerken van onze parochie 
gesloten waren en we niet met mensen erbij konden vieren, waren voor velen 
(ook voor mij) een zware beproeving. Gelukkig kunnen we nu weer in al onze 
parochiekerken samenkomen. Verder komen er door de recente versoepelin-
gen ook steeds meer mogelijkheden om samen te vieren en elkaar ook rondom 
deze vieringen te kunnen ontmoeten. 
Wat ik hoop is, dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven volhouden. We 
zijn blij met de wijding van Paulus Tilma. Maar feit is wel, dat ook het pastorale 
team van onze Emmanuelparochie steeds kleiner wordt. Voor het komende 
najaar hebben we als pastores nog een sluitend rooster van weekendvieringen 
kunnen presenteren. Maar toch valt op, dat er in dit rooster steeds vaker wordt 
aangegeven, dat een weekendviering in de betreffende kerk verzorgd zal moe-
ten worden door de eigen locale werkgroep. Gelukkig hebben we in onze paro-
chie goede vrijwilligers als parochiële voorgangers. Maar duidelijk is, dat er veel 
van hen en ook van ons als leden van het pastoraal team zal worden gevraagd, 
om alle weekenden in alle elf de parochiekerken te kunnen blijven vieren. 
Dit vraagt de nodige inzet. Maar toch: alle moeite is niet voor niets. Dit blijkt 
nog weer aan het eind van de viering van zondag 6 juni jl. in Hardenberg. Op 
weg naar de sacristie krijg ik van één van de kerkgangers een cadeautje. Ze 
heeft een foto van mij uit de krant geknipt. Deze heeft ze in een lijstje gedaan. 
Dit kostbare kleinood overhandigt ze nu aan mij. Op de foto sta ik in Dalfsen – 
vlak voor Kerst – achter de lezenaar. Met een sip gezicht kijk ik in de lens van de 
fotograaf en wijs met mijn hand op een lege kerk. Want ook op Kerstavond 
2020 konden we als geloofsgemeenschap niet samenkomen. Deze foto, en ook 
dit gebaar van deze kerkganger - ontroeren me. Voor mij is het een ‘geschenk 
uit de hemel’. Want eens te meer besef ik, hoeveel het voor mensen en ook 
voor mij betekent, om als geloofsgemeenschap samen de eucharistie te kunnen 
vieren. Veeleisend, maar ook lonend ! 
                                             
    Pastoor André Monninkhof 
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ONZE BRIGITTAKERK IS WEER OPEN 
 
Sinds de Pasen is onze Brigittakerk weer open. We zijn voorzichtig begonnen, 
met 30 personen per viering. Maar nu mogen we op zondagmorgen om 11.00 
uur per viering weer 50 personen toelaten. Bovendien kunnen we – indien nodig 
– nog 20 personen ontvangen in onze parochiezaal. Hier kunt U dan via een 
beeldscherm, deelnemen aan de viering. U hoeft zich niet tevoren aan te mel-
den, U bent van harte welkom. 
Verder is onze kerk open op dinsdagmorgen, tussen 10 en 12; en op zaterdag 
van 12 tot 17.00 uur. Gaat U op dinsdagmorgen naar de markt, of doet U op za-
terdagmiddag Uw weekendboodschappen, maak dan even een ‘ommetje’ en 
bezoek onze kerk. U kunt er even stil zijn, een kaarsje opsteken of gewoon de 
schoonheid van onze mooie kerk bewonderen. 
Op vrijdagmorgen om 09.00 uur is er een eucharistieviering, met na de Mis een 
kopje koffie voor wie wil. Ook heel gezellig! 
Zaterdagmiddag om 17.00 uur is er in onze kerk aanbidding van het Allerheilig-
ste met aanvullend rozenkransgebed, met gelegenheid voor een persoonlijke 
intentie. Ook beslist de moeite waard ! 
De vieringen op zondagmorgen om 11.00 uur worden afwisselend muzikaal on-
dersteund door een cantorgroep (4 personen) van ons koor Intermezzo en door 
onze cantor/organist Herman Hagels. 
 
Laatstgenoemde, Herman Hagels, is – samen met andere vrijwilligers van onze 
kerk – ook bezig met een flinke onderhoudsbeurt van het orgel van onze kerk. 
Alle pijpen gaan eruit (dit zijn er meer dan je denkt …) en alle deurtjes worden 
weer geschilderd. Nu is dit werk nog volop in uitvoering. Maar als dit allemaal 
klaar is, zal Herman op het gerenoveerde orgel, dat dan weer klinkt als een klok, 
een prachtig orgelconcert geven ! 
Ook op donderdagmorgen is het bij ons rondom de Brigittakerk een ‘vrolijke 
boel’. Want dan is onze tuinploeg aanwezig voor het onderhoud van het pasto-
rietuin en allerlei andere karweitjes. Om 10.00 uur wordt er bijgepraat aan de 
koffie en rond het middaguur wordt er afgesloten met een borreltje. Wilt U ook 
de handen uit de mouwen steken, dan bent U op donderdagmorgen van harte 
welkom. Komt U gerust eens langs. 
Onze Caritas helpt graag mensen in nood. Zeker in deze ingewikkelde tijden kan 
het zijn, dat U best een steuntje in de rug kunt gebruiken. Meer weten ? Stuur 
een mail naar ons locatiesecretariaat (stBrigittaParochie@zonnet.nl ) en wij zul-
len contact met U opnemen. 
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 Komend najaar zal er in onze kerk ook weer vormsel en eerste heilige communie 
zijn. Op dit moment zijn we aan het inventariseren hoeveel kinderen willen mee-
doen aan eerste heilige communie en vormsel. Meer informatie eveneens via 
ons locatiesecretariaat (stBrigittaParochie@zonnet.nl) . 
Wilt U Uw kindje laten dopen, wilt U katholiek worden, wilt U trouwen, wilt U 
biechten, wilt U de ziekenzalving ontvangen, wenst U een persoonlijk of pasto-
raal gesprek of stelt U een huisbezoek op prijs, belt U dan met pastoor André 
Monninkhof: 06-22786151. 
Uiteraard is onze kerk ook beschikbaar voor uitvaartvieringen. Belt U hiervoor 
s.v.p. met één van onze contactpersonen: Ria van der Heide: 0529-453 721 of 
Ben Jutten, 0529-451 790. 
Alles is coronaproof, we zijn er graag voor U. 
Van harte welkom in onze Brigittakerk, Nering Bögelstraat 1, Ommen. 
We hopen U gauw te zien ! 
                                         Locatieraad Brigittakerk 
                                         Pastoor André Monninkhof 
 
 

UITSLAG VOORJAARS ENQUETE 
De ingrijpende maatregelen m.b.t. Corona hebben ook onze geloofsgemeen-
schap diep geraakt. Dit voorjaar hebben we een enquête laten uitgaan om een 
indruk te krijgen in hoeverre u zich als lid van onze geloofsgemeenschap hier-
door getroffen heeft gevoeld . 
De respons was in aantallen gezien matig of zelfs slecht, maar dat hangt ook af 
van de methode die je volgt bij de analyse. 
Er waren een kleine twintig respondenten , dat is op het totaal aantal parochia-
nen misschien  weinig, Gekoppeld aan het aantal vaste kerkbezoekers valt het 
wellicht toch mee. 
Toch kwamen er opvallende overeenkomsten naar voren, die we u toch niet wil-
len onthouden. 
50% van de respondenten ervaarde de beperkingen als zeer beperkend en 50% 
als enigszins beperkend. 
94% is in staat om de livestream diensten te volgen. 66% ervaart dit als zeer po-
sitief, 22% als positief en 11% maakt het niet uit. 
31% maakt altijd gebruik van de mogelijkheid om via de livestream een viering te 
kunnen volgen. 21% zoveel mogelijk, 15,7 % regelmatig, 21% af en toe en 10% 
maakt er geen gebruik van. 
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40% kijkt ook naar andere bronnen (w.o. KRO eucharistieviering ), 40% doet dit 
soms en 20% niet. 
Sterk gevoel van eenzaamheid wordt veel door 11% ervaren, 60,5% ervaart het 
soms, 27,5% ervaart geen eenzaamheid. 
9,5% heeft behoefte aan meer persoonlijk contact, 33% heeft er misschien be-
hoefte aan, 27,5% ervaart geen gevoel van toegenomen eenzaamheid en heeft 
geen behoefte aan meer contact. 
Wat mist men het meest door niet naar de kerk te kunnen komen? 26% mist 
het sacrament van de eucharistie. 24% mist het samen bidden en zingen. 19,5% 
mist het contact met mede parochianen na de mis. 
Op de vraag of er behoefte bestaat aan een ‘online koffie-uurtje’ zegt 82,5 % 
nee. 
93,5% vindt het niet nodig om met andere mensen thuis samen te bidden 
(rozenkrans e.a.). 
47,5% waardeert de mogelijkheid om de mis van vrijdagmorgen via livestream 
te kunnen volgen. 
58% heeft het gewaardeerd om de kruisweg in de Goede Week via de 
livestream te kunnen volgen . 
Voorzichtige eindconclusie: 
Corona heeft wel degelijk zijn invloed gehad op onze gemeenschap. Toch zijn er 
voldoende tekenen die wijzen op individuele weerbaarheid en voldoende socia-
le cohesie. 
De investering in Livestream lijkt zijn vruchten af te werpen.           
We lijken een stabiele gemeenschap te hebben. 
 
Locatieraad, René Huyskes 
 
 
  
 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT IN DE ZOMERVAKANTIE 
Maandagochtend    : gesloten 
Donderdagochtend : geopend van 10.00 tot 12.00 uur 
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Liturgie van de maanden juli en augustus (onder voorbehoud) 

  

Volgens de regels geldt dat we in onze Brigitta-kerk maximaal 50 personen kun-

nen ontvangen, met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatrege-

len.  

Ook online kunt u de vieringen volgen: 

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

U kunt ook op de website  https://www.kerkdienstgemist.nl  in de zoekbalk, 

met de titel ‘zoek kerk’ zelf zoeken op ‘Ommen’ en dan ‘Brigittakerk’ aanklik-

ken. 

 

Vr 2 juli GEEN VIERING 
Za 3 juli 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 4 juli 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
Misintenties: Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijksfeest, 
overleden fam. Wolffenbuttel-van den Hoven,  
Tiny Koggel-Harmsen, in herinnering aan haar verjaardag 
 
Deurcollecte: Onderhoud kerk en gebouwen. Bent u niet in de gelegenheid om 
naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage geven, dan kunt u dit overma-
ken op bankrekeningnummer IBAN NL 03 RABO 0348 9230 66 
t.n.v. St. Brigitta Ommen, o.v.v. onderhoud kerk en gebouwen 
 
Vr   9 juli GEEN VIERING 
Za 10 juli 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 11 juli 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
Misintenties: Rob Bouberg Wilson, Mariëta Bouberg Wilson,  
Gerardus Marinus Bakker, Jo Horstink in herinnering aan zijn verjaardag 
 
Vr 16 juli GEEN VIERING 
Za 17 juli 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
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Zo 18 juli 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
Misintenties: Corry Siero-Kelderman in herinnering aan haar sterfdag,  
Herman Siero, overleden ouders Tijssen-Castelein, Johan v.d. Vegt,  
overleden ouders Roosken-Fikkert 
 
Vr 23 juli   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 24 juli 17.00  uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 25 juli 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Misintenties: Jo ter Maat in herinnering aan zijn verjaardag,  
Bernardus Antonius Hoogewind, Lex Hollak 
 
Vr 30 juli   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 31 juli  16.00-17.00 uur Gelegenheid tot boete en verzoening 
  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 1 aug 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
 
Vr 6 aug  9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 7 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 8 aug 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Misintenties: Marie Kroes-Kolkman in herinnering aan haar sterfdag,  
Bets van der Vegt-Schlepers, Ramon van der Vegt, overleden ouders van der 
Vegt-Brummelenbos, Rob Bouberg Wilson, Mariëta Bouberg Wilson 
 
Vr 13 aug  9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 14 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 15 aug 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
Maria Tenhemelopneming 
Misintentie: Herman Jutten 
 
Vr 20 aug   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 21 aug 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
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Zo 22 aug 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Misintenties : Kees en Diny Keizer-Martens, overleden (groot)ouders  
Martens-Meyrink 
 
Vr 27 aug   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Misintentie: Lex Hollak in herinnering aan zijn sterfdag 
 
Za 28 aug 17.00 uur     Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 29 aug 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
 

 

Deurcollecte: Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdra-
ge geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnr.:  
IBAN NL 42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch 
 
Vr 3 sept   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 4 sept        16.00-17.00 uur  Gelegenheid tot boete en verzoening 
    17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
                                              Rozenkransgebed 
Zo 5 sept 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Misintenties: In herinnering aan onze trouwdag en dankbaarheid voor de liefde-
volle jaren, overleden ouders Ramaker-Rouweler 
 
 
De kerk is elke zaterdag open van 12.00 uur tot 18.00 uur. U kunt dan binnenlo-
pen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje van bezinning en ge-
bed. 
Ook op dinsdagochtend is onze kerk geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
 
 
Opbrengst deurcollecte 

Voor de Week van de Nederlandse Missionaris is € 108,22  
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Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 
Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het aartsbisdom 
Utrecht. Komende zomer mag ik in augustus twee weken in uw midden zijn als 
stagiair. Ik ben 23 jaar geleden geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid 
in Enschede. Daar leerde ik als jonge parochiaan en misdienaar in 2010 uw hui-
dige pastoor, André Monninkhof, kennen die toen kort tevoren in Enschede be-
noemd was. In die tijd sprak ik al met hem over mijn belangstelling voor het 
werk in Gods Kerk en mijn mogelijke droom om de Heer als priester te dienen. 
Die droom ontwikkelde zich gedurende mijn zes jaren op het voortgezet onder-
wijs en dat mondde erin uit dat ik in 2016 begonnen ben aan de priesteroplei-
ding aan het Ariënsinstituut en de studie Theologie aan de Universiteit van Til-
burg. De afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen leren, zowel op theoretisch als op 
menselijk en persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, toen mij de 
kans geboden werd een vormingsjaar te volgen in het buitenland en ik mee 
mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad Toronto. 
Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in Nederland en lijkt het me goed om ook 
eens ervaring op te doen in de praktijk van een heel andere parochie in ons ei-
gen aartsbisdom. Ik zal dus in augustus stage komen lopen bij pastoor Monnink-
hof en ik hoop dat ik dan velen van u zal mogen ontmoeten in en rondom litur-
gische vieringen, in gesprekken, tijdens bezoeken en bij andere parochie-
activiteiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat ik op zondag 15 augustus, het 
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een getuigenis zal mogen geven over 
de plaats van Maria in mijn eigen geloofsleven. Ik hoop en bid dat deze en ande-
re bezigheden mij zullen inspireren en een bijdrage zullen leveren aan mijn ont-
wikkeling als mens, gelovige en priesterkandidaat. 
Graag tot ziens komende zomer in de Emmanuelparochie! 
James Keuben   
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Communiqué 11 juni 2021 
 
 
Beste parochianen, 
 
Recent zijn enige versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht gewor-
den. Andere maatregelen gelden nog steeds. Daarom zetten wij als pastoraal 
team en parochiebestuur in dit communiqué een aantal zaken voor U op een 
rij. Deze onderwerpen gaan over de gang van zaken in onze parochie. 
 
1.  Aantal aanwezigen bij vieringen 
Bij vieringen in onze parochiekerken, die minder dan 300 zitplaatsen hebben, 
kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Heeft de kerk meer dan 300 zit-
plaatsen, dan geldt een maximum aantal personen van 15 procent van het aan-
tal zitplaatsen. Hoeveel personen er in Uw kerk maximaal kunnen plaatsnemen, 
kan Uw locatie U het beste vertellen. 
Bij uitvaarten kunnen maximaal 100 personen plaats nemen (mits er onderling 
een afstand van anderhalve meter kan worden gehouden, zie ook hierna, onder 
punt 5). 
Bij sommige locaties dient U zich nog wel vooraf aan te melden, op andere 
plaatsen is dit niet meer het geval. Ook hierover kan Uw eigen locatieraad U het 
beste informeren. 
 
2.  Communie uitreiken 
In eucharistievieringen en woord- en communievieringen onder leiding van le-
den van het pastoraal team, kan er – met inachtneming van de reeds geldende 
voorzorgen, zie ook hierna – communie worden uitgereikt. 
Tot onze spijt kan in gebedsvieringen onder leiding van parochiële voorgangers 
(vrijwilligers) nog geen communie worden uitgereikt. Hierover hebben wij als 
pastoraal team recent contact gehad met ons Aartsbisdom. Als motivatie voor 
het feit, dat het nog niet mogelijk is om in gebedsvieringen onder leiding van 
parochiële voorgangers (vrijwilligers) communie uit te reiken, geeft het Aarts-
bisdom aan: “We blijven nog steeds voorzichtig. De risico’s van overdracht van 
besmetting zijn nog steeds niet geweken.” 
Communie uitreiken thuis kan, met inachtneming van de geldende voorzorgen. 
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3. Zingen 
Samenzang in vieringen kan nog niet. Ook koorrepetities zijn nog niet mogelijk. 
Wel kan er voorzang zijn door een cantorgroep van maximaal vier personen. 
 
4. Bijzondere vieringen/andere sacramenten 
Doop, eerste heilige communie, vormsel en huwelijk kunnen plaatsvinden, met 
inachtneming van de nodige voorzorgen. Hiervoor geldt een speciaal protocol. 
Ook ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening (biecht) kunnen 
plaatsvinden; eveneens met inachtneming van de nodige voorzorgen. 
 
5. Algemene voorzorgen 
De volgende algemene voorzorgen blijven in onze parochiekerken onverkort 
van kracht: 

-      Bij binnenkomst handen ontsmetten 
-      Bij binnenkomst van de kerk, bij de communiegang en bij het verlaten 

van de kerk: mondkapje dragen. Eenmaal op Uw zitplaats, kunt U het 
mondkapje afzetten. 

-      Gezinnen en leden van hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar gaan 
zitten. Anderen houden minstens anderhalve meter afstand van elkaar. 

-      Inachtneming van looprichtingen 
-      Gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet bij het uitreiken van 

de communie 
 
Tenslotte: waakzaamheid blijft geboden. Toch vinden we het als parochiebe-
stuur fijn, dat er geleidelijk aan meer ruimte komt voor samenkomsten in onze 
kerken. U bent van harte welkom bij vieringen en andere activiteiten in onze 
kerken. We hopen U binnenkort te mogen begroeten. 
 
Voor U en allen die U lief zijn: heel veel zegen, alle goeds en blijf gezond ! 
 
   
Met vriendelijke groet, 
           Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
                                      Pastoor André Monninkhof 
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Batseba op bezoek in Ommen 
 
Ja, werkelijk waar. In haar gevolg heeft ze ook nog Tamar, Rachab en Ruth mee-
genomen. En zoals ze hier in Ommen staan, zijn ze er voor eeuwig: in brons 
gegoten.  
Relinde Kattenberg, bronskunstenares uit Harderwijk, exposeert momenteel 
haar beelden bij Galerie Tom Lucassen aan de Prinses Julianastraat.  
Relinde werkt vanuit Bijbels perspectief. Als een Bijbeltekst haar aanspreekt, 
ontstaat bij haar een gevoelsbeeld. Vanuit die emotie gaat Relinde op zoek 
naar de vorm. Dat doet ze door verdieping te zoeken in Bijbelstudie over dat 
onderwerp. Ze onderzoekt daarbij de Hebreeuwse oorsprong. Hierdoor ont-
staan beelden met verdieping in verbeeldende lagen.  
Naast historische personen als Tamar (Mattheus 1, 1-17) gebruikt Relinde ook 
Bijbelteksten zoals bijvoorbeeld Openbaring 4, vers 7 en 8a voor haar beelden. 
Vier beelden hebben deze passage als basis. 
Meer algemene titels zoals bijvoorbeeld het beeld ‘Sterk’, hebben ook een ge-
loofsachtergrond. ‘Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Beschermer sluimert 
nooit.’ (Psalm 121, vers 3) is in brons verwoord in een prachtig ruimtelijk beeld 
dat onwrikbaar staat en toch gevleugeld is.  
De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 – 17 uur. In 
vakantieperiodes zijn extra openingstijden: zie www.tomlucassen.nl  
U kunt ook op afspraak komen: 06 50899025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van Batseba 
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Even voorstellen… Vera Laning-Captein 

 

Naar aanleiding van de oproep in het vorige parochieblad heb ik contact opge-
nomen met de locatieraad.  Graag zou ik wat bijdragen aan de geloofsge-
meenschap.  
Via deze weg zal ik mezelf even kort voorstellen.  
Vera Laning-Captein, 32 jaar. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in Zoe-
terwoude. Na mijn studie diergeneeskunde in Utrecht ben ik in Ommen ko-
men wonen in 2013. Sindsdien werk ik als veearts in Vriezenveen. In 2019 ben 
ik getrouwd met Bart Laning en inmiddels hebben we een blij dochtertje Lie-
ke.  In mijn vrije tijd mag ik graag mountainbiken, hardlopen en schaatsen. 
Ook zoek ik graag de gezelligheid op bij bijvoorbeeld de Bissingh.  
Normen en waarden, saamhorigheid en dankbaarheid is wat mij betreft de 
kracht van het geloof en de kerk. Regelmatig valt het me op dat de gemiddel-
de leeftijd langzaam wat ouder wordt in de kerk, terwijl ik denk dat wat ons 
bindt van én voor alle (leef)tijden is. Ik hoop dan ook een steentje bij te kun-
nen dragen. 
Tot ziens! 
Hartelijke groet, 
Vera 
 

 
Aan alle leden van onze geloofsgemeenschap 
 
Zoals jullie in het bovenstaande stukje hebben kunnen lezen heeft Vera con-
tact met ons opgenomen. 
In een prettig gesprek hebben we met elkaar kennis kunnen maken en zijn we 
blij met zo’n spontane reactie op een oproep in ons Brigittanieuws. 
Ze is dan ook toegetreden tot onze locatieraad/lid van een pastoraatsgroep 
om te kijken waar ze het beste tot haar recht kan komen. 
Vera van harte welkom. 
 
Namens de locatieraad, 
René Pillen 
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Dit pastorale artikel was bedoeld voor het Brigitta-nieuws van juni. 

In juni is er geen parochieblad verschenen; vandaar dat het nu pas geplaatst wordt. 

Redactie 

 

Over Hemelvaart 
 
Zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes het Evangelie van Jezus Christus 
zijn, zou je het boek Handelingen wel kunnen zien als het Evangelie van de 
(jonge) Kerk. Aan het begin van het boek staat het verhaal van de Hemelvaart 
van de Heer. Jezus stijgt op ten hemel en wordt opgenomen in Gods heerlijk-
heid en Zijn Geest gaat over op de Kerk, net zoals destijds de geest van de pro-
feet Elia overging op Elisa (2 Kon. 2, 9–15). En met zijn geest draagt Jezus ook 
zijn eigen zending over op de kerk om heil en verlossing voor de wereld te zijn. 
 
Jezus straalde de heerlijkheid van God uit (d.w.z. de aanwezigheid van God on-
der de mensen) en met Jezus stijgt die heerlijkheid met Hemelvaart op ten he-
mel. Hemelvaart is dus afscheid, uitvaart. Zoals Goede Vrijdag zich verhoudt tot 
Pasen, zo verhoudt Hemelvaart zich tot Pinksteren. Hemelvaart is uitvaart, 
maar een bijzondere uitvaart. Want Hemelvaart wijst vooruit naar het einde 
der tijden, wanneer de heerlijkheid Gods weer zal neerdalen om voor eeuwig 
te wonen onder de mensen. De uitvaart is wel afscheid nemen, maar niet 
‘einde verhaal’, integendeel. Er is en blijft een perspectief op de wederkomst 
van de Heer op het einde der tijden. 
 
Hemelvaart is een hoopvolle uitvaart. Het is voorbij, dat intieme samenzijn met 
de Heer. Maar het betekent ook verdergaan in de openheid en vrijheid van de 
Geest, de wijde wereld in en een nieuwe toekomst in. Onbepaald en onbe-
perkt. Herschapen worden, denk maar aan de Geest in Genesis bij de schep-
ping. Het doet zeker pijn dat Jezus vertrekt, dat kan ook niet anders als de disci-
pelen van Jezus houden. Want wat je liefhebt, wil je het liefste in de buurt hou-
den. Dat is een liefde die bindt. Maar hier is liefde die ontbindt, die vrijstelt. De 
discipelen moeten nu alleen verder, zo voelt het. Maar ‘alleen verder’ is heel 
betrekkelijk, want met Pinksteren vindt de gemeente terug wat hier verloren 
dreigt te gaan. Eigenlijk is het een dubbele beweging: de Heer die zich met He-
melvaart van hen verwijdert, komt hen met Pinksteren nabij. Wie los durft te 
laten, zal vinden! Hij heeft het zelf gezegd. Waar de discipelen los durven te 
laten, daar zullen ze vinden. Nooit verlies je meer dan wanneer je krampachtig 
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probeert vast te houden aan wat was. Wie loslaat vindt de toekomst, een 
nieuw perspectief. Wie loslaat, vindt zichzelf vernieuwd weer terug, herscha-
pen. Dat heeft haast iets van een mysterie. Maar de leerlingen weten het en 
daarom keren ze in grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Jezus laat hen niet 
alleen, want ‘Hij die gaat die komt’! Hij zal bij hen zijn en bij hen blijven, tot aan 
het einde van de wereld! 
 
Pastor Joop Butti 
 
 
 
 
Verzoek tot melding ziekte of opname ziekenhuis of verpleeghuis 
Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, ou-
dere en eenzame medeparochianen. Daarvoor is het wel nodig dat we weten 
wie er ziek zijn, of zijn opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
Ook als u gaat verhuizen horen wij dit graag. 
De wijkcontactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende persoon. 
Wilt u ons hierbij helpen?  
Als u zelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan bezoek of een kaartje 
kunt u dit doorgeven aan: 
Herma Klein Koerkamp, tel. 455499 of bij het secretariaat. 
 

 
 
 

 
GELUK IS EEN ANDERE NAAM VOOR  

 
VREDE, TEVREDENHEID, VRIENDSCHAP, VREUGDE 

                                                                                                     
         (Phil Bosmans) 
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VENITE EN AUDITE 
 
Ook in de zomermaanden kunt u dit radioprogramma elke week op zondag-
avond beluisteren.  
Dit programma wordt gepresenteerd door Karin Drost en René Huyskes. 
Elke week komen er interessante onderwerpen aan bod. Wij krijgen daarin on-
dersteuning van wetenschappers, biologen, natuurkundigen, astronauten, etc. 
die vanuit hun vakgebied maar ook als gelovig katholiek met ons thema’s gaan 
behandelen. 
Ook wordt er gezorgd voor bijpassende muziek. 
 
In juli is er o.a. een mooie uitzending  
naar aanleiding van het boek over het  
200-jarig bestaan van de katholieke kerk  
in Dedemsvaart.  
Dit wordt een heel leuk stukje geschiedenis. 
 
 
 
 
Wij zijn elke zondagavond van 17.00 tot 18.00 uur live te beluisteren op 
www.vechtdalfm.nl 
Eerdere uitzendingen kunnen allemaal terug geluisterd worden. 
Ga naar de website van vechtdalfm.nl 
Klik in de groene balk op programma’s, scroll omlaag en klik op venite en audi-
te. Op de groene balk onderin kun je oudere programma’s terug luisteren. 
Radio Vechtdal is ook via de tv te ontvangen. Het zendernummer kan per provi-
der verschillen, maar die kun je op de tv meestal snel terugvinden. 
 
René Huyskes  
 
UITGIFTE BRIGITTA-NIEUWS 2021 
Het Brigitta-nieuws komt in 2021 uit op: 
1 september, 6 oktober, 17 november en 15 december. 
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag. 
Bijdragen hiervoor kunt in de brievenbus, doorbellen, bij het secretariaat inle-
veren, of mailen naar st.BrigittaParochie@zonnet.nl 
Alvast bedankt voor uw bijdragen! 
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ORIËNTATIE- EN BASISCURSUS KOORDIRECTIE 
  
Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriënta-
tie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen 
het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 
uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in 
de laatste maanden van dit jaar, docent is Ronald de Haan 
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige, koordirigenten die 
zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aan-
bod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaar-
digheden, alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk 
mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde pro-
grammering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op een verdieping en 
kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer. 
Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij 
het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten 
met een deelnamecertificaat en een rapportage.  
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris 
Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: 
sintcaecilia@aartsbisdom.nl  
 
 

CANTORCURSUS BINNEN ONS BISDOM 

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak 
cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatrege-
len rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regel-
maat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet 
uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven 
spelen. 

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd re-
pertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische 
onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische mo-
ment. 

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, 
wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hier-
in komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, 
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werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en ele-
menten van stemvorming.  

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastge-
steld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen). 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris 
Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: 
sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

 

ZINGENDE JEUGD IS SLIMMER! 
  
Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van 
het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en 
jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. 
Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit 
gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is 
zingen voor het brein.  
  
De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievie-
ringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in 
kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren graag zingen en hun geloof en 
muzikale smaak vormt. 
  
Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, adem-
haling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook zullen er 
liederen gezongen gaan worden die specifiek passen bij de offerande en het 
tafelgebed. Tevens worden ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg 
repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden. 
De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en het 
Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede-Wageningen.    
  

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van 
Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. 
De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor. 
Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Mar-
cus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: 
sintcaecilia@aartsbisdom.nl   
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Contactpersonen werkgroepen: 
Parochiële Caritas Instelling             Gerda Wermink  0529-453873 
       Emailadres Caritas: caritasommen@emmanuelparochie.nl 
Ouderen en zieken   Herma Klein Koerkamp 0529-455499  
     Riek Meijerink  0529-453868 
Vieringen    René Huyskes   0529-456011 
Overlijden/avondwake  Ben Jutten   0529-451790 
Doopvoorbereiding   Mirjan Bakker, mmnbakker@hotmailcom  
1e Heilige Communie  Vacature 
Heilig Vormsel   Vacature 
Bezoek bij verlies   Herma Klein Koerkamp 0529-455499  
Kindernevendienst   Vacature 
Gezinsviering    Irma Jansen, irma-bremmer@hotmail.com 
Misdienaars    Wemmy Seinen  0529-450670 
Kerkbalans    Henk Hilberink  0529-452780 
Kerkdienst Gemist   Ton Hoogenboom       06-33175370 
Beheer gebouwen/onderhoud     Ton Hoogenboom       06-33175370 
Beheer parochiecentrum  Herma Klein Koerkamp 0529-455499 
     Elly Schrijver   0529-452221 
Beheer begraafplaats  Bernard Schuurman  0529-454418 
Kerkversiering   Willy Hultink-Arts  06-57727066 
Coördinator Kosters   René Huyskes   0529-456011 
Voor overige werkgroepen en contactpersonen zie : 
www.emmanuelparochie.nl/ommen/ 
 
Biechtgelegenheid 
Gelegenheid voor het sacrament van de biecht is er na telefonische afspraak. 
Tevens is er de 1e zaterdag van de maand van 16.00-17.00 uur gelegenheid tot 
biecht en verzoening. 
 
Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis 
kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat, telefoon 0529-456467. 
 
R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl  
Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871.   
 
Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.  
0900-126 26 26 (5 cent per minuut)    www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 
 
Inleveren kopij eerstvolgende Brigitta Nieuws: uiterlijk zondag 22 augustus 2021 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@zonnet.nl 
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              QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen        

 

 

 


