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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, 
 
In het vorige voorwoord schreven we dat we zo langzamerhand teruggaan naar 
het nieuwe normaal. 
Hoe anders lijkt dat nu!  
Als u dit nummer leest kan het zijn dat er nieuwe/strengere maatregelen zijn 
afgekondigd. Helaas waren die dan te laat om in deze uitgave op te nemen. 
In dit nummer vindt u verslagen van mooie vieringen van de 1e Heilige Commu-
nie en het Heilig Vormsel. En een uitgebreid verhaal van Monique Groen over 
het project World Servants. 
Het eind van het jaar nadert dus zijn er ook weer acties van de Caritas. 
Verder 2 uitnodigingen voor Kerstmiddagen waarvoor u zich kunt aanmelden. 
Zondag 28 november begint de Advent waar wij ons mogen voorbereiden op 
het komende Kerstfeest. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
Blijf gezond! 
Hartelijke groet, Marie-José en Gerda 
 
 
                                                   DOE DE LICHTEN AAN 

 

Doe de lichten aan 
tegen alle duister in 

Zet de lichten voor het raam 
ga niet in het donker zitten 

 
Wees zelf een lichtpunt 

straal licht en interesse uit 
Geef het licht de ruimte 

tegen alle angst in 
 

Verspreid het licht van de aandacht 
breng hoop aan het licht ondanks alles 

Sluit de gordijnen niet 
Open je voor elkaar. 

 

        Marinus van den Berg 
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 IN MEMORIAM 
 

Louiza Apolonia (Wies) den Biggelaar-de Nijs  
 

Kloosterzande,24 januari 1925                                            Veghel, 11 oktober 2021 
  
Op 16 oktober 2021 was haar uitvaart in onze parochiekerk hier in Ommen. 
Hierna is zij op het parochiekerkhof naast onze Brigittakerk begraven bij haar 
man Jan den Biggelaar. 
Opgegroeid in een liefdevol en warm gezin in Zeeland, ging zij voor haar studie 
naar Utrecht. Hier ontmoette zij haar man, de liefde van haar leven, Jan. Samen 
vestigden zij zich in Ommen. Haar man was hier de dierenarts, Wies was zijn 
steun en toeverlaat. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren: Jan, Mar-
loes, Fons, Lieke en Annet.  
Een groot verlies was het overlijden van haar man in 2005 en enkele jaren later 
van Annet. Toch vond Wies – samen met haar gezin – haar weg hier in Ommen. 
Ze kon zich altijd goed redden.  
In de uitvaartmis stonden we – aan de hand van het evangelie van de vijf talen-
ten – stil bij haar sterke eigenschappen: 

- Haar liefde en zorgzaamheid 
- Haar positieve instelling 
- Haar zelfstandigheid 
- Haar ‘de weg wijzen’. Niet alleen gaf ze goede raad aan haar kinderen 

en kleinkinderen, maar op latere leeftijd zette zij als beroepskeuzeadvi-
seur ook vele anderen op het juiste spoor 

- Haar geloof. Haar uitgangspunt was: “geloof moet je niet preken, maar 
je moet ‘gewoon’ geloven, dat is de daad bij het Bijbelse woord voegen. 

Als geloofsgemeenschap zijn we dankbaar voor haar betrokkenheid bij onze 
Brigittakerk. 
Dankzij de liefdevolle zorg, waarmee zij omgeven werd, kon zij zo lang mogelijk 
in haar vertrouwde omgeving, hier in Ommen, blijven wonen. De laatste twee 
jaar verbleef zij in een zorgcentrum in Veghel, in de buurt van één van haar kin-
deren; ook daar werd een liefdevolle mantel over haar uitgespreid. 
In rust en vrede is zij van ons heengegaan. 
Dat zij nu voor eeuwig bij God mag zijn. 
Haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en hun partners, de achterklein-
kinderen en allen die met hen meeleven, wensen we heel veel sterkte. 
                                Pastoor André Monninkhof 
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   Communie: bron van inspiratie 
 
Kort geleden zag ik in de grote ondergrondse kerk in Lourdes, het beeld van paus 
Pius X. Hij was paus van 1903-1915. Hij is de paus van de veelvuldige communie, 
en ook van de communie voor jonge kinderen. Het is door zijn initiatief van toen, 
dat ook nu nog jonge kinderen, als zij er rijp voor zijn (meestal rond hun achtste 
jaar, in groep 4) hun eerste heilige communie kunnen ontvangen.  
De lijn, ingezet door paus Pius X, is later voortgezet door het Tweede Vaticaans 
Concilie. Dit was een belangrijke kerkvergadering van bisschoppen over de hele 
wereld. Deze kerkvergadering vond plaats tussen 1962 en 1965. De bisschoppen 
besloten toen, dat het goed was om dagelijks naar de Mis te gaan en vaak de 
communie te kunnen ontvangen. De ontmoeting met de Heer in de viering van 
de eucharistie zagen zij als een bron van inspiratie, moed en vertrouwen. 
Ook voor mij als priester, is de Eucharistie hoogtepunt en bron. Ik vind het fijn 
om als gewijde te kunnen voorgaan in de viering van de eucharistie. Ook voor mij 
is de eucharistie het kloppend hart van de geloofsgemeenschap. 
Tegelijk zie ik, dat wij (pastor Anton Wenker, pastor Hans de Vries en ik) niet 
overal tegelijk kunnen zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen, het lukt ons niet 
om op zaterdagavond en zondag in elk van onze 11 parochiekerken te zorgen 
voor een eucharistieviering. 
Wat ik ook bespeur, is het verlangen bij velen van U om, zeker de weekendvierin-
gen – toch ter communie te kunnen gaan. Ook vind U het fijn, dat ook de andere 
leden van ons pastoraal team (pastor Marga Klein Overmeen en pastor Joop 
Butti) kunnen voorgaan in weekendvieringen. Verder kunt U ook de inspiratie, 
die U in vieringen in onze parochie, krijgt van onze parochiële voorgangers, waar-
deren. 
Daarom is het goed nieuws, dat onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, onlangs weer 
toestemming heeft gegeven voor het uitreiken van de heilige communie in vie-
ringen onder leiding van parochiële voorgangers. Hiermee heeft hij voldaan aan 
een wens van velen van U. 
Wel geeft de Kardinaal aan, dat hij een nieuw beleidsplan voorbereidt. Hiervoor 
wil hij eerst nog overleggen met adviesorganen in ons Aartsbisdom. Naar ver-
wachting zal dit beleidsplan in het midden van het volgend jaar (medio 2022) 
verschijnen. Naar ik vermoed, zal hij in dit beleidsplan (mede) aandacht schen-
ken aan de vormgeving van de zondagsviering bij afwezigheid van een priester, 
en aan de verhouding van het aantal eucharistievieringen en woord- en commu-
nievieringen. 
Wat me verder opvalt, is dat bij een uitvaart nabestaanden steeds vaker kiezen 
voor een gebedsviering zonder communie. Als reden hiervoor geven zij aan, dat 
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zij niet meer zo vaak in de kerk komen, maar voor hun dierbare wel een mooi 
kerkelijk afscheid wensen. In een gebedsviering kan dit heel goed. Er wordt 
geen communie uitgereikt. Maar er wordt wel gelezen uit de Bijbel; er is een 
overweging, waarin het leven van de overledene in een gelovig perspectief 
wordt geplaatst; er wordt gebeden, gezongen, en aan het eind is er de zegening 
met wijwater en wierook. Ook is er in zo’n gebedsviering de nodige ruimte voor 
de persoonlijke wensen van de overledene en haar of zijn nabestaanden. Willen 
de nabestaanden hun dierbare tevens gedenken in een viering met communie, 
dan kan dit heel goed in een zondagsviering (of doordeweekse viering) met een 
speciale intentie voor de overledene. 
U en mij wens ik toe, dat de ontmoeting met de Heer in de heilige communie, 
voor ons een bron van troost en goede moed mag zijn en blijven. 
                                        Pastoor André Monninkhof 
 
 

Om verder te lezen: “De Eucharistie (weer) beleven 

als het kloppend hart van ons geloofsleven. Pasto-

rale brief bij gelegenheid van het ‘Jaar van de Eu-

charistie’”. Utrecht, 2019. Geschreven door onze 

Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. Wenst U een exem-

plaar, dan kunt U dit aanvragen door een mail te sturen aan de secretaresse van 

ons pastoraal team: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl  

 

 

 

 

 
We willen denken aan onze medemens, jong en oud, eenzaam of omringd door 
familie, in het ziekenhuis, thuis of waar dan ook. 
Laat ze voelen dat ze er niet alleen voor staan door onze aandacht aan hen te 
schenken. 
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VACATURE HUISHOUDELIJK MEDEWERKER PASTORIE M/V – 8 UUR/WEEK 
 
Op de R.K. pastorie te Ommen zoeken wij met spoed een huishoudelijk me-
dewerker voor de huishouding van  
pastoor Monninkhof.  
 
U bent voor 8 uur in de week beschikbaar, in overleg verdeeld over meerdere 
dagen, en u kunt zelfstandig de huishouding voeren. Het gaat o.a. om het 
verrichten van de was en strijk en het schoonhouden van de pastorie. 
 
Als persoon bent u integer, betrouwbaar en discreet. 
 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de diocesane regeling van 
het bisdom Utrecht. 
 
Heeft u belangstelling, stuur dan een brief met uw werkervaring naar Irma 
Viskaal, secretaris Emmanuel parochie via e-mail: secreta-
ris@emmanuelparochie.nl 
 
Sollicitatiegesprekken zullen in overleg met u worden gepland.  
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Even voorstellen: uw nieuwe secretaris 
 
Begin dit jaar werd ik gebeld: “Wij zoeken nog een aantal nieuwe bestuursle-
den.” 
Na een aantal maanden meedraaien bij de vergaderingen, heb ik “Ja” gezegd 
op de vraag of ik de functie van secretaris op mij wou nemen. 

 
 
Ik ben Irma Viskaal geboren in Slagharen. Sinds 1998 woon ik in Dedemsvaart.  
Als administratief juridisch medewerker ben ik werkzaam ik bij een groot 
administratie kantoor in Zwolle. 
Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn twee katten, puzzelen, olifanten, lezen, Taizé 
liederen zingen,  en als het kan reizen. In 2016 heb ik tijdens de reis naar Sri 
Lanka, kennis kunnen maken met mijn weesolifant (zie foto). Deze olifant werd 
op genomen in het project toen zijn moeder overleed. Gelukkig leeft hij nu 
weer zelfstandig in het wild. 
Naast bovenstaande ben/was ik al jaren actief als vrijwilliger binnen de RK Kerk, 
namelijk onder andere bezorgen kerkblad en kerkbalans en tot en met 2017 het 
organiseren van reizen naar diverse landen. Velen zullen mij van die reizen 
kennen. 
Nu ga ik officieel starten als secretaris van de Emmanuel Parochie. Ik hoop op 
een prettige samenwerking waarbij ik mij zal in zetten om actief en positief mee 
te denken over de opbouw en de het in stand houden van onze parochie. 
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Eerste Heilige Communie 2021 
 
Op zondag 10 oktober jl. hebben tien kinderen hun Eerste Heilige Communie 
gedaan in de St. Brigittakerk in Ommen.  
 
De communicanten uit de groepen 4 t/m 7, hebben voor het eerst deelgeno-
men aan de communie in een voor deze gelegenheid samengestelde viering. 
Familie, vrienden en andere parochianen waren hierbij aanwezig. Dit gebeurde 
allemaal in een mooie versierde kerk met begeleiding van het koor Intermezzo.  
De communicanten zagen er feestelijk uit en liepen samen, met de doopkaars 
in hun hand, de kerk binnen. Het was allemaal best spannend, maar de commu-
nicanten hebben zichtbaar genoten.  
 
Na de viering hebben alle communicanten namens de kerk een oorkonde 
‘eerste keer deelname aan de Eucharistie’ gekregen en een cadeautje. 
De communicanten en hun ouders bedanken Pastoor André Monninkhof, het 
koor Intermezzo, Lisette Bakker-Huyskes, Margôt Eshuis, René Pillen en ieder 
ander, die zich heeft ingezet voor deze viering.  
Samen hebben wij deze dag tot een fijne herinnering gemaakt.  
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Heilig Vormsel 2021 
 
Door de corona pandemie was het in onze Emmanuel parochie niet mogelijk 
om op de gebruikelijke manier het Heilig Vormsel toe te dienen. Maar het bleek 
wel mogelijk om dit op kleine schaal en per geloofsgemeenschap te doen.  
Pastoor Monninkhof werd hiertoe door Kardinaal Eyk aangewezen als Vorm-
heer. 
Op vrijdagavond 9 oktober jongstleden was onze Sint Brigitta geloofsgemeen-
schap aan de beurt om het Heilig Vormsel toe te dienen.  
Er waren zeven vormelingen: Pascal, Silvan, Lotte, Vera, Kim, Tim en Valerie. 
Eén vormeling zit op de basisschool, de anderen inmiddels al op de middelbare 
school. 
De zaterdag voorafgaand vertelde pastor Buttie de vormelingen over de bete-
kenis van het Heilig Vormsel.  Het was een mooie viering met veel familie, paro-
chianen en andere gelovigen en met ondersteuning van Intermezzo. Heel mooi 
dat deze feestelijke gebeurtenis in deze tijd toch door kon gaan. 
Heel veel dank aan pastoor Monninkhof, pastor Butti, de werkgroep en ouders 
die deze avond mogelijk hebben gemaakt. 
 
Jan de Jong 
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Caritasviering “Ik zie je, mijn naaste” 

Voor eerst werd er dit jaar in alle 11 geloofsgemeenschappen de Caritasviering 
gehouden (verdeeld over de eerste twee weekenden van oktober) waarbij extra 
aandacht werd besteed aan het werk van de plaatselijke caritaswerkgroepen.   
Aan het eind van de viering kon men een attentie meenemen voor een bezoekje 
aan een zieke of eenzame medemens. 
De collecte was bestemd voor de Caritas en heeft het mooie bedrag van 
€ 351,80 (schaalcollecte en giften via bank) opgebracht! 
Heel erg bedankt hiervoor! 
 
Gedicht op het kaartje: 
 
Omzien naar elkaar 
We leven op deze aarde en 
leven niet voor ons alleen, 
maar we mogen ook omkijken 
naar de mensen om ons heen. 
 
Een vriendelijk woord of een 
glimlach kan genoeg wezen, 
en kan een mens blijdschap 
en vreugde in het leven geven. 
 
Even een bezoekje met 
een kopje koffie erbij, 
hiermee maak je 
iemand anders al blij. 
 
Of als er ergens een klusje 
moet worden gedaan, 
hoe mooi kan het zijn om 
samen aan het werk te gaan. 
 
                 Janneke Troost 
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ACTIE BOODSCHAPPENPAKKET IN EEN NIEUW JASJE 
 
Al jarenlang organiseert de Caritaswerkgroep in december de Actie Boodschap-
penpakket voor mensen die in de dure decembermaand heel goed een ex-
traatje kunnen gebruiken. 
Vorig jaar was het door alle beperkingen rondom corona niet mogelijk om met 
de werkgroep deze pakketten samen te stellen. In plaats daarvan werd gekozen 
voor waardebonnen die men zelf kon besteden bij diverse winkeliers in Om-
men. Met uw financiële hulp hebben wij 28 personen/gezinnen blij kunnen ma-
ken met deze waardebonnen. 
Ook dit jaar kiezen wij weer voor waardebonnen. 
U begrijpt dat daar de nodige kosten aan verbonden zijn en daar kunt u bij hel-
pen met een financiële bijdrage. 
Dit kan op 2 manieren: 

1. In een envelop die u kunt deponeren in de speciale bus die hiervoor 
vanaf 20 november achterin de kerk staat. 

2. Overmaken op rekeningnummer IBAN NL 55 RABO 0162 5695 13 t.n.v. 
RK PCI Emmanuel. 

Wij zorgen dan deze bonnen worden bezorgd. 
Namens de Caritaswerkgroep alvast hartelijk dank!  
AANMELDEN   
Kent u iemand die het om wat voor reden dan ook niet altijd gemakkelijk heeft, 
en vindt u dat hij en/of zij het verdien(t)en om in aanmerking te komen voor 
een waardebon? 
Dan kunt u via onderstaand formulier de gegevens invullen. Alleen de Caritas-
bestuursleden bekijken deze formulieren om daar dan een bon te bezorgen. 
Het ingevulde formulier kunt u tot 5 december inleveren in de bus achter in de 
kerk, of in een dichte envelop in het postvak “Caritas” in het Parochiecentrum. 
Wij hopen op uw medewerking! 
Gerda Wermink, tel. 453873          Gerda Siero, tel. 454992 
 
INVULFORMULIER  
Ik wil graag dat de bon gaat naar: 
 
Naam persoon of gezin: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres :  ……………………………………………………………………………………………… 
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 ACTIE GEZAMENLIJKE KERKEN VOOR MINIMA  IN OMMEN 

 
Evenals vorig jaar zijn de gezamenlijke kerken in Ommen van plan om mensen 
met een minder grote beurs (minima) in de gemeente Ommen een eindejaars-
ondersteuning te geven in de vorm van een kleine financiële bijdrage.  
De gemeente Ommen verstuurt brieven naar adressen van personen die in de 
doelgroep vallen. Door positief op deze brief te reageren komt men in aanmer-
king.  
Heeft u geen brief gehad en denkt u zelf in aanmerking te komen voor deze 
ondersteuning dan kunt u dit kenbaar maken door onderstaand formulier in te 
vullen. Dit geldt ook voor iemand uit uw omgeving die niet is aangesloten bij 
een kerkgenootschap en geen brief heeft gehad van de gemeente.  
U kunt dit formulier in gesloten envelop t.a.v. de Caritas Werkgroep St. Brigitta 
in de brievenbus van het Parochiecentrum doen. Dit kan tot uiterlijk 27 novem-
ber a.s. 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met deze vertrouwelijke informatie! 
Caritas Werkgroep St. Brigitta 
  

INVULSTROOK ACTIE GEZAMENLIJKE KERKEN VOOR MINIMA IN OMMEN 

 

Naam  :  …………………………………………………………………………………….. 

  

Adres  :  …………………………………………………………………………………….. 

  

Telefoonnr. :  …………………………………………………………………………………….. 

  

 
  

 

 

 



14 

Liturgie van de maand november (onder voorbehoud) 
Met inachtneming van alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.   
 
U kunt de vieringen ook online 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 19 nov      9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Misintenties: Herman Kamphuis, overleden fam. Kamphuis-Tijhaar 
Za 20 nov 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-
    kransgebed 
Zo 21 nov 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
    Gemengd koor 
Ceciliafeest-Christus, Koning van het Heelal 
Misintentie: Uit dankbaarheid voor Jydho Julian Ezekiel Rasmijn die 15 jaar is 
geworden, Tanja Ruhof in herinnering aan haar sterfdag  

Deurcollecte: Nationale Jongerencollecte 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bij-
drage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer: 
IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte 
 
Vr 26 nov   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 27 nov 16.00-17.00 uur Gelegenheid tot boete en verzoening   
  17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-
    kransgebed 
Zo 28 nov 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
1e zondag vd Advent Stille Mis 
Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, Bernardus Antonius 
Hoogewind in herinnering aan zijn verjaardag, Gerard Martens in herinnering 
aan zijn verjaardag, Kees en Diny Keizer-Martens, overleden (groot)ouders Mar-
tens-Meyrink, overleden fam. Kampman-Koggel 
 
Vr 3 dec   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 4 dec 16.00-17.00 uur Gelegenheid tot boete en verzoening  
  17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-
    kransgebed  
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Zo 5 dec 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
2e zondag vd Advent Intermezzo 
Misintentie: Johan v.d. Vegt in herinnering aan zijn verjaardag 
Deurcollecte: Vereniging Ontwikkelingshulp ‘De Brug’  
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bij-
drage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer : 
IBAN NL41 ABNA 0426 3391 69 t.n.v. Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG 
 
Vr 10 dec    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 11 dec 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-
    kransgebed  
Zo 12 dec 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
3e zondag vd Advent Gemengd Koor 
Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, Bets van der Vegt-
Schlepers, Ramon van der Vegt, overleden ouders van der Vegt-
Brummelenbos, Rob Bouberg Wilson, Mariëta Bouberg Wilson, overleden fam. 
Kampman-Koggel 
 
Vr 17 dec        9.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof 
Za 18 dec   17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-
    kransgebed  
Zo 19 dec  11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
4e zondag vd Advent Stille Mis 
Misintenties: Hendrikus Schuurman in herinnering aan zijn verjaardag, Miny 
Lohuis-Nijenhuis in herinnering aan haar verjaardag, Kees en Diny Keizer-
Martens, overleden (groot)ouders Martens-Meyrink, overleden fam. Schuur-
man-Jorink, overleden ouders Tijssen-Castelein, overleden fam. Lohuis-
Nijenhuis 
Deurcollecte: Bisschoppelijke Adventsactie 
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bij-
drage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer : 
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 
De kerk is elke zaterdag open van 12.00 uur tot 18.00 uur. U kunt dan binnen-
lopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje van bezinning en 
gebed. 
Ook op dinsdagochtend is onze kerk geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
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Kledingbank Ommen 
De kledingbank Ommen is op 01 november 2021 van start gegaan. 
Daarom houden wij op 8 december 2021 een inzamelmoment 
van 17:30 – 19:00 uur 
Kleding, schoeisel en accessoires die schoon, heel en echt nog een tweede kans 
verdienen zijn welkom. Met de feestdagen hebben wij vooral behoefte aan kin-
derkleding en feestelijke/gala kleding. 
Waar: MFC Carrousel, Chevalleraustraat 8, 1e verdieping via ingang bibliotheek 
Ommen. Er is een lift aanwezig! 
Voor meer informatie: zie website: www.kledingbankommen.nl 
Of mail ons: kledingbankommen@gmail.com 
 

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. 
 
De opbrengst van de deurcollectes: 
19 september  Wereldmissiedag van de kinderen € 102,30 
24 oktober  Wereldmissiemaand  € 170,00 
7 november  Willibrordzondag, voor Oecumene Athanasius en Willibrord           
€ 65,00 
 
Uitgifte Brigitta-nieuws 2021 
Het Brigitta-nieuws komt in 2021 uit op: 
15 december. 
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag. 
Bijdragen hiervoor kunt u in de brievenbus, doorbellen, bij het secretariaat inle-
veren, of mailen naar st.BrigittaParochie@zonnet.nl 
Alvast bedankt voor uw bijdragen! 



17 

INLOOPMIDDAGEN 
 
Op zondag  21 november  en  zondag 19 december  2021  van 14.30 – 16.30 uur  
zijn er weer gezellige inloopmiddagen in het parochiecentrum  
van de St. Brigitta Parochie. 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen,  
rummikub of een ander spel spelen, of gewoon gezellig  met elkaar praten. 
Ook uw buurtgenoten of vrienden zijn van harte welkom, want we vinden 
het fijn als u met velen komt. 
Als u geen vervoer heeft, wilt u het ons dan laten weten. 
Daar zorgen wij dan voor. 
U kunt bellen naar :     Herma Klein Koerkamp, tel. 455499 

Met vriendelijke groet en graag tot  21 november en 19 december 

 

 

Uitnodiging Kerstmiddag 2021 
 
We gaan dit jaar weer een Kerstmiddag organiseren voor onze oudere parochia-
nen. 
Deze middag wordt gehouden op:  
Maandag 13 december van 14.00 tot 17.15 uur. 

 
Kinderen van de St. Bernardusschool komen ’s middags om twee uur,  
en gaan voor ons, maar ook samen met ons kerstliedjes zingen.  
Het beloofd weer een fijne en gezellige middag te worden, 
natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. 
We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. 
 Met dieetwensen kan rekening worden gehouden. 
 
U kunt zich tot en met vrijdag 10 december opgeven bij: 
Herma Klein Koerkamp tel. 455499 en Riet ter Maat tel. 453580 
Wilt u bij opgave uw dieetwensen doorgeven. 
Ook horen wij graag of u vervoer nodig heeft. 
 
Wij hopen velen van u te kunnen begroeten. 
Graag tot ziens op maandag 13 december 2021 
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KBO-PCOB 
 
Het bestuur nodigt belangstellenden uit voor de kerstviering op dinsdagmid-
dag 14 december om 14.00 uur in de Kern te Ommen.  
Pastor Marga Klein Overmeen zal de liturgie voor ons verzorgen.  
Het thema zal in het teken staan van: licht, hoop, perspectief. 
Na de viering is er een kopje koffie met wat lekkers. 
 
Elke maand leest u al in het Brigitta Nieuws over onze ledenmiddagen.  
Sinds 2 jaar maak ik, Elly Schrijver, deel uit van het bestuur. U kent mij vast 
wel, ik zet nog wel eens koffie in het parochiecentrum. 
 
Wij komen op voor alle senioren in Nederland. Dynamisch, betrokken, profes-
sioneel en christelijk geïnspireerd: het zijn de kenmerken van de KBO-PCOB. 
Ons doel? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden 
kan meedoen. 
De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in 
de samenleving. 
 
U bent van harte welkom op onze ledenmiddagen, met altijd interessante on-
derwerpen. 
Lid worden kan ook. Voor nadere informatie kunt u mij  bellen: 45 22 21 
 
Elly Schrijver 
 
 

 
GERARDUSKALENDER 2022 
 
Deze Gerarduskalender uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalen-
der met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot naden-
ken. Het motto is: "Elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisse-
lend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed en met een 
positief gevoel te beginnen. Deze kalender kost € 8,50 per stuk en is te bestel-
len bij: Gerda Wermink ,telefoon: 0529-453873  
of per mail naar:  gerdawermink@outlook.com 
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Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 

 

Voor deze maand staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie 
zie de brochure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 
Donderdag 18 november om 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen  
 (elke 3e donderdag van de maand) 
 
Donderdag 18 november om 20.00 uur 
 Lezing over Engelen door R. Huyskes 
 in parochiecentrum Slagharen 
 
Dinsdag 23 november om 20.00 uur 
 Filosofie in Slagharen  
 (elke 4e dinsdag van de maand) 
 
Woensdag 24 november 20.00 uur: 
 Filosofie in Ommen  
 (elke 4e woensdag van de maand) 
 
Donderdag 25 november 20.00 uur: 
 Israël in Dalfsen  
 (elke 4e donderdag van de maand) 
 
Zondag 28 november 19.00 uur: 
 Filmavond in Hardenberg 
 
U kunt zich nog steeds aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:  
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
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VOORAANKONDIGING 
 
Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing 
georganiseerd.  
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en 
geloof.  
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; be-
staat dat?  Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?  
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u. 
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hier-
over spreken; hij promoveerde op dit thema.  
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
 
Datum: 9 februari 2022 
Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start. 
Locatie: parochiecentrum Lemelerveld 
Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 
Kosten: 5 euro.  
 
Graag tot dan,    Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe” 

 Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.  
 

Sallands Bachkoor zoekt zangers/zangeressen 

We mogen weer! 
Het Sallands Bachkoor zingt weer en zoekt goede zangeressen en zangers, met 
name sopranen, tenoren en bassen. 
De lockdown gaf ons de nodige beperkingen maar het had ook voordelen. Zo is 
menigeen gevraagd om als voorzanger de kerkdiensten op te luisteren. Zo kwa-
men ongekende talenten boven drijven! Misschien voelde dat zo goed dat je je 
aangetrokken voelt tot een oratoriumkoor als het Sallands Bachkoor. Je bent 
van harte welkom! 
We repeteren op maandagavond in Ommen in de Gereformeerde kerk aan de 
Bouwstaat. Van 19.45 uur tot 22.00 uur. Je kunt je aanmelden via secreta-
ris@sallandsbachkoor.nl Je mag het sowieso een maand proberen, daarna volgt 
er een stemtest. Het helpt als je zangervaring hebt en noten kan lezen. Meer 
info vind je op onze website: sallandsbachkoor.nl 
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Voor de Koningin in huis 
ingezonden door Ton Hoogeboom 
 
Spreuken 31, “De lof der degelijke vrouw”  
Ooit gelezen?  
De Lof der degelijke huisvrouw stond er vroeger boven. Dat hadden de bijbel-
vertalers er zelf bij bedacht. 
 
Jij sterke vrouw, je bent een groot geschenk, 
Jouw zachte kracht maakt mij meer mans. 
Je doet me goed, mijn leven lang. 
Jouw handen maken wat je ogen zien, 
Jouw zorgend zijn houdt zelfs bij nacht niet op, 
Ook in de slaap blijf je paraat en koestert in je dromen wie je lief zijn. 
 
Je maakt ons huis tot herberg van het goede leven, 
aan onze tafel is altijd een plaatsje vrij. 
Al wat het leven schenkt deel je met velen. 
Wanneer je lacht, gaan duizend zonnen schijnen, 
je woorden leggen groot gewicht in elke schaal. 
En voor jouw wijsheid kan zelfs ik niet doof zijn, 
mijn boosheid maakt een knieval voor jouw glimlach. 
Ik,  levenslang jouw metgezel, draag je op handen. 
Je brengt de hemel dichter naar omlaag. 
Goddank, dat Hij uit Adam Eva schiep, als hulp, mij tegenover. 
Je bent mijn koningin! 
 
Er zijn veel militairen(meest mannen toch) die alle reden hebben om  
hun thuisfront in het zonnetje te zetten. 
Henk Fonteijn  
(Was geestelijk verzorger bij de krijgsmacht) 
 
 
Verslag van Monique Groen, World Servants 

Begin van dit jaar had ik samen met mijn broertje een inzamelingsactie 
(mestactie) bij onze kerk gehouden. En de rest van onze groep heeft het in hun 
kerk gedaan, de protestantse kerk in Ommen.  Het project ging niet door in de 
zomervakantie van wege corona en is doorgeschoven naar volgend jaar. Ik heb 
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besloten om een project in Nederland te gaan doen, namelijk in Den Helder. De 
rest van onze groep is doorgeschoven naar volgend jaar.   

 Project Den Helder  

Van woensdag 19 augustus tot zaterdag 28 augustus ben ik met 12 deelnemers 
en 4 begeleiders naar Den Helder geweest. Vanuit de organisatie World Ser-
vants. Wegens corona zijn alle projecten naar het buitenland naar volgend jaar 
verschoven. Wegens omstandigheden heb ik ervoor gekozen om dit jaar een 
project in Nederland te doen. Mijn groep van World Sevants Ommen gaat door 
met de actievoeren om volgend jaar wel naar Oeganda te kunnen.  

We zijn hartelijke ontvangen door Herman van stichting Present. We zijn de 
volgende dag naar het Fundament geweest. Nadat we als groep welkom zijn 
geheten door de vrijwilligers, kregen wij een rondleiding over het terrein van 
het Fundament. Het Fundament was een voormalige vogelopvang en wordt nu 
sinds begin 2020 gebruikt als consuminderhuis. Daar leren mensen op een 
praktische manier, die het wat minder breed hebben, om in de maand wat geld 
over houden. Ze geven bijvoorbeeld naaiworkshops of kookworkshop. Zelf heb-
ben wij een bloemenexpert gevolgd. We hebben van gedroogde bloemen een 
schilderijtje gemaakt. Zo heb je een leuk cadeautje om te geven :) 

In het fundament hebben wij geklust. We hebben alle muren, radiatoren en 
plintjes geschilderd en de bar ingekort. Ook zijn we met de Stichting Present bij 
mensen thuis geweest, om daar te helpen met verven. Het was een grote klus, 
heel dankbaar om de waardering te mogen zien. Ze waren er super blij mee!  

We hebben ook leuke uitstapjes gedaan. We gingen met de boot naar Texel, 
om daar te surfen en vervolgens hebben we daar lekker gesmikkeld van het 
eten. Op zondag zijn we bij een evangelische kerk geweest. Heel interessant om 
een dienst te mogen zien, vanuit een andere kerk. 

In de ochtenden hadden we allemaal goeiemorgengesprekjes. Elke dag over 
een ander onderwerp. We hebben veel over het geloof gepraat. Het was zeker 
een hele leerzame werkvakantie! 

Ik ben zelf heel dankbaar dat ik het project in Den Helder heb mogen ervaren! 
Het is toch wel anders dan in Afrika maar naar mijn mening, boven mijn ver-
wachtingen uitgekomen :) Heb veel nieuwe mensen ontmoet met leuke en 
leerzame verhalen. 

Via worldservants.nl en YouTube worldservants roadtripNL Den Helder kunt u 
leuke foto's en filmpjes zien van ons project. Neem gerust een kijkje :) 
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'Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander samen met God' 

Hartelijke groet, 

Monique Groen, deelneemster 2021 WordlServants Ommen  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De digitale adventsretraite 2021 van de Jezuïeten  
 
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat 
op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de 
vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezu-
ïet Jan Stuyt.  
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve 
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel 
mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je 
niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite heeft je de kans om je voor te 
bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspi-
reren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. 
God komt bij mensen op bezoeken als zij zich daarvoor open stellen. 



24 

Aantal deelnemers 
Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze 
vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. 
Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 no-
vember tot zaterdag 25 december.  
Hoe?  
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www. ignatiaansbid-
den.org 
Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail. 
 
Geleide meditaties via ZOOM 
Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgeno-
digd om deel te nemen aan de geleide zoom-meditaties van een half uur. Die 
worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afge-
lopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 
20.000 andere digitale retraitanten versterkt. 
 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gas-
tenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun ge-
bedservaringen delen. 
Een productie van www.ignitiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites tijdens de Advent 
en de 40-dagentijd met het doel mensen te helpen in hun gebed tijdens de spe-
ciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aan-
wezigheid in hun leven. 
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Verdriet in de ogen Kijken. 
 
40 jaar lotgenotencontact: troost bij rouw 
en verdriet binnen de vereniging Ouders 
Overleden Kind.  
Ouders van overleden kinderen bundelen 
hun verhalen en pijnpunten in het boek 
'Verdriet in de ogen kijken'. Het doodzwij-
gen van overleden kind is in 40 jaar niet min-
der geworden, een dood kind is nog steeds 
een taboe. Rouw hoort in en bij de samenle-
ving en met dit boek wil OOK handvatten 
bieden voor een gesprek. Op 23 oktober 
2021 wordt het boek gepresenteerd tijdens 
het 40-jarig bestaan van de vereniging.  
‘Wij lotgenoten kunnen ons gekwetst voelen 
door het niet-praten of zelfs mijden. Zonder 

kwade bedoelingen, omstanders bedoelen het niet slecht, maar dat doodzwij-
gen is in veertig jaar niet minder geworden. Misschien is het wel een taboe.’ 
Dat schrijft Cecile Bus, tot voor kort voorzitter van vereniging Ouders Overleden 
Kind (OOK) in een bundel verhalen van lotgenoten die verschijnt bij gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan. Die verhalen zijn tot troost en herkenning voor 
de ouders zelf, maar hebben ook een boodschap tot de samenleving: dat ver-
driet en perspectief, afscheid en nieuwe zingeving in het bestaan elkaar niet 
uitsluiten. Juist daarom is deze bundel ook een oproep om het verdriet in de 
ogen te kijken, door de ouders zelf maar evenzeer door de samenleving. Want 
juist dan komt er meer besef bij ons allemaal dat je met de littekens van het 
verlies opnieuw tot leven kunt komen. 
Herkenning , troost, perspectief 
Bij OOK kun je terecht met je verhaal, keer op keer. Dat toont deze bundel ook 
aan, met meer dan 30 aangrijpende verhalen door de tijd heen, over verlies van 
kinderen met verschillende doodsoorzaken, in diverse leeftijden. Als iets duide-
lijk wordt in die verhalen, dan is het wel de tijdloosheid. Je blijft altijd ouders 
van je kind - ook als dat gestorven is. Het boek biedt herkenning en perspectief, 
daar is OOK voor. De bundel biedt naast de verhalen troost met diverse gedich-
ten van de priester en auteur Marinus van den Berg, een goede bekende bij 
OOK. 
Dwars door alle verhalen heen is er de boodschap tot de samenleving: rouwen 
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hoort bij het leven. Ouders Overleden Kinderen (OOK) vraagt wel aandacht 
voor ‘de grilligheid en de onvoorspelbare duur van het rouwproces’; rouw 
neem je mee, ook naar je werk, ook naar een verjaardag, de feestdagen en als 
je bijvoorbeeld nog een kind krijgt. En dat is de boodschap die de buitenwereld 
van OOK te horen krijgt. 
Deze bundel heeft ook aandacht voor de verhalen van opa’s en oma’s en broers 
en zussen. De redactie van het boek is gedaan door Elle Lepoutre, Marja Bouw-
man en Aart Harder, allen lotgenoten. 
 Het boek ‘Het verdriet in de ogen kijken’ telt 240 pagina’s, kost € 19,95 en is 
een uitgave van Adveniat te Baarn. Leden van OOK krijgen korting bij aanschaf 
van dit boek: de prijs is te vinden op de website. Hier is het boek voor leden 
ook te bestellen: https://www.oudersoverledenkind.nl/ook-boek-bij-40-jarig-
bestaan/ 

 *************** 
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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  
     Riet ter Maat   0529-453580 
Vieringen    René Huyskes   0529-456011 
Overlijden/avondwake  Ben Jutten   0529-451790 
Doopvoorbereiding   Lisette Bakker-Huyskes 06-22070376 
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 5 december 2021 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@zonnet.nl 
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              QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen        


