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Geloofsgemeenschap Sint Brigitta van de parochie Emmanuel
Nering Bögelstraat 1 - 7731 EL Ommen

JAARGANG 50

NUMMER 6

SEPTEMBER EN OKTOBER 2022

Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel:
Locatieraad:
Voorzitter:
René Pillen
Secretaris:
René Jansen
Financieel beheerder:
Dinand Martens
Onderhoud en techn. zaken
Ton Hoogenboom
Algemene Ondersteuning
Vera Laning –Captein

06-24359734
06-51275905
06-29046010
06-33175370
06-17038404

Bank St. Brigitta rekeningnummer: -NL03RABO0348923066
Kerkbalans
rekeningnummer: -NL72RABO0348992440
Caritas
rekeningnummer: -NL55RABO0162569513 t.n.v. RK PCI Emmanuel
Pastoraatsgroep:
Liturgie
Gemeenschapsopbouw
Diaconie
Catechese
Contactpersonen bij overlijden:
Ria van der Heide
Ben Jutten

René Huyskes
Vacant
Vacant
Vacant

0529-456011

0529-453721
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@outlook.com
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
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com
Joop Butti, pastorbutti@ziggo.nl
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Vrije dagen pastoresteam:
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof
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06-22786151
06-45290266
06-22239828
06-18276484

Beste medeparochianen,
Na een warme, droge zomer zitten we meteorologisch gezien alweer in de
herfst. De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook verschillende activiteiten
als clubs, koren, ontmoetingsmiddagen, cursussen. We hopen dat u goed uitgerust bent en we er samen weer een mooie voortzetting van het kerkelijk jaar van
mogen maken met vele ontmoetingen. Vanaf heden kunt u de vieringen weer
online volgen, zie ook de link in het liturgisch overzicht. Er is veel gebeurd afgelopen zomer, onrust in de wereld, de oorlog in Oekraïne, energieprijzen die de
pan uitrijzen (zie ook het artikel Ommen geeft warmte) maar ook mooie berichten, de 80ste verjaardag van priester Wenker, de gezellige rommelmarkten die
mede door de vele vrijwilligers een mooie opbrengst hebben opgeleverd,
de Bissingdagen in Ommen met openstelling van de kerken.
We wensen u veel leesplezier, er is weer genoeg nieuws.
Hartelijke groeten, Gerda en Marie-José
Vrede willen wij allemaal
Vrede nog steeds een ideaal
Ja, ik ben bereid in werkelijkheid
te werken aan ’t verhaal.
Vrede, ik wil gelukkig zijn,
Vrede, voor mensen groot en klein,
Maar, dit simpel woord wordt pas verhoord
als mensen naasten zijn.
Laat de vrede Heer,
dalen op ons neer en mensen accepteren,
dat wij aan elkaar gelijk zijn.
Vrede, wordt al zo lang verwacht
Vrede, ook voor ons nageslacht
wat ik ervan vind, is, dat een mensenkind
in vrede leven mag.
Laat de vrede Heer
dalen op ons neer en mensen accepteren
dat wij aan elkaar gelijk zijn,
zij aan elkaar gelijk zijn.
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IN MEMORIAM
IETSKE DAMMAN-ROOVERS

Op 27 juni jl. overleed Ida Maria (Ietske) Damman-Roovers. Zij werd 80 jaar.
Zij was gehuwd met de heer Willem Damman, oud organist van onze Brigittakerk. Bij haar afscheid, was er – in besloten kring - een korte samenkomst in
onze Brigittakerk. Tijdens deze samenkomst werd er toepasselijke muziek gespeeld op ons mooie orgel. Hierna volgde haar begrafenis, eveneens in besloten
kring.
Haar man, Willem Damman, schreef over zijn vrouw Ietske het volgende in memoriam. Met zijn instemming plaatsen we dit in memoriam nu in ons parochieblad.
“Zij (Ietske Damman-Roovers) werd geboren in het Jappenkamp tijdens de
bezetting in 1942. Het waren zware jaren. Haar vader verongelukte tijdens de
oorlog. Aangenomen is, dat hij tijdens een verkenningsvlucht is neergeschoten
door de vijand. Ietske heeft haar vader nooit gekend.
Na de oorlog kwam haar moeder en haar broertje en Ietske terug naar Nederland. Het gezin kreeg een woning in Groningen. Hier groeide ze op en ze hadden
ondanks het gemis van een vader toch gelukkige jaren.
Via school en vriendinnetjes kwam ze in aanraking met het kappersgezin Broek.
Daar ontmoette ze één van de zoons: Willem Rudolf Broek. Hier begon langzaam
maar zeker al vroeg een jeugdliefde tussen Ietske en Rudolf die later over ging in
een verloving. Ze trouwden in 1963 en kwamen in Hoogkerk te wonen. Hier werden de zoons Harry en Gerard geboren. Na een periode van geluk kwamen er in
1967 toch zorgen: bij Rudolf ontstonden klachten, wat bleek een tumor te zijn.
Na een behandeling leek het weer beter te gaan en zelf werd het gezin verrijkt
met een dochter: Dorothé. Maar toch kwam de kanker terug en na vele behandelingen bleek dat er geen genezing mogelijk was. In 1968 overleed Rudolf en ze
bleef achter met 3 jonge kinderen.
Toch zocht ze na wat jaren weer een nieuwe relatie en vond ze die bij Willem
Damman. Ze trouwden in november 1970 in Dalfsen en in de kerk in Hoonhorst.
Na ruim 1 jaar werd er in Ommen een woning gevonden en verhuisden ze daar
naar toe. In Ommen werd dochter Josephine geboren. En ze werd relatief jong
oma. Toch kwamen ook hier weer zorgen want bij een bevolkingsonderzoek
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werd borstkanker geconstateerd. Na operatie en behandelingen leek alles weer
goed te gaan.
In 2020 waren Willem en Ietske 50 jaar getrouwd; maar alles werd overschaduwd door nieuwe problemen door klachten. Vele onderzoeken volgden en nu
bleek een teruggekeerde kanker rondom maag en ingewanden de oorzaak. Na
vele consulten bleek een uitzaaiing in haar lichaam de oorzaak. Genezing was
uitgesloten. Na een heftige en snelle periode overleed Ietske 27 juni 2022
thuis.
Namens de fam. Met groet Willem Damman”.
We wensen Willem Damman, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden
en allen die met hen meeleven, heel veel sterkte.
Pastoor André Monninkhof

IN MEMORIAM
GERARD WESSEL

Op 29 juli jl. overleed in de leeftijd van 86 jaar Gerard Wessel. De condoleance
was op donderdagmorgen 4 augustus jl. in onze Sint Brigittakerk. Na de middag
was zijn crematie in Hardenberg.
Gerard Wessel is van ons heengegaan. Met eigen ogen heb ik mogen zien, hoeveel hij, in al zijn kwetsbaarheid, er voor over had om te mogen herstellen.
Samen met zijn vrouw Annie liep hij regelmatig een ‘rondje om de kerk’. Hij
wou in beweging blijven, erbij blijven, bij Annie, zijn kinderen, kleinkinderen en
allen die hem lief waren. Na het ontvangen van het sacrament der zieken had
hij nog een korte opleving. Hij kon nog afscheid nemen van zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen, en zij van hem.
Tijdens de crematieplechtigheid lazen we uit evangelie over de talenten
(Matteus 25, 14-21). In mijn daaropvolgende overweging heb ik gezegd, dat
Gerard zijn talenten goed heeft gebruikt. Dit heb ik geïllustreerd aan de hand
van vijf goede eigenschappen van hem:
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a. Dienstbaarheid. Als schilder gaf hij kleur aan zijn stad en omgeving. Als
toegewijd echtgenoot, vader en opa gaf hij glans aan zijn gezin.
b. Opmerkzaamheid, oog voor kleine dingen. Zo zette hij geregeld in alle
vroegte mijn groencontainer aan de straat.
c. Teamgeest. Niet alleen smeedde hij samen met zijn vrouw Annie een
hechte band in hun gezin; maar ook in de tuinploeg van onze kerk en in
het eerste elftal van OVC liep hij voorop, en zorgde hij voor saamhorigheid.
d. Gevoel voor rituelen. Op vaste momenten richtte hij zich in gebed tot
de goede God, hij bad de rozenkrans en ging ook naar de zondagsmis;
hij stelde er prijs op het sacrament van de zieken te ontvangen; en in
deze lijn ligt ook de laatste groet ten afscheid in onze Sint Brigittakerk
door besprenkeling met wijwater, als herinnering aan de doop, en zegening met wierook, als eerbetoon.
e. Evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Zijn leven lang heeft Gerard hard gewerkt. Hij was van het ‘niet zeuren, maar doorgaan.’ De
boog kan echter niet altijd gespannen staan, ook de schilderskwast
moet wel eens schoon spoelen. Zijn werkzame leven wisselde hij dan
ook graag af met het dansen van de foxtrot, de Weense wals en de Engelse wals. Ook het wekelijkse borreltje in de parochiezaal hoorde hierbij. Na gedane arbeid hief hij, samen met de andere leden van de tuinploeg, onder het luiden van het Angelus, met een stralend gezicht het
glas en proostte op het goede leven.
Een buitengewoon eervolle vermelding verdient nog het kunstwerk, dat hij
tot stand bracht in de Willibrorduskerk in Vilsteren. Als ware hij Michelangelo in de Sixtijnse kapel, schilderde hij daar het plafond en restaureerde hij
de kruiswegstaties. Ook durf en artisticiteit waren hem eigen.
Gerard Wessel heeft zijn talenten goed gebruikt! Dat hij nu mag binnengaan in de vreugde van de Heer!
Zijn vrouw Annie, de kinderen en kleinkinderen van Gerard wensen we heel
veel sterkte!
Pastoor André Monninkhof
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Van de locatieraad
•
Voor mensen die graag de maandelijkse nieuwsbrief van de
Emmanuel Parochie willen ontvangen, kunnen dit melden bij
het secretariaat Ria van der Heide
•
16 oktober a.s. vieren we het 25-jarig Priesterfeest van
pastoor Monninkhof

Een nieuwe manier van leven
Deze titel schiet mij te binnen naar aanleiding van de eerste lezing van afgelopen zondag (31 juli jl.) uit Prediker. Prediker spreekt hierin over ‘ijdelheid der
ijdelheden’. Hoeveel ijdelheid is er niet in deze wereld, zo vraagt hij zich af. We
maken ons druk om van alles en nog wat. Maar weten we wel waarvoor het allemaal doen ? Bovendien beklaagt de Prediker over al het onrecht dat hij om
zich heen ziet. Sommigen spannen zich in, anderen gaan ermee aan de haal! Dit
kan toch nooit de bedoeling zijn ?
Naar mijn indruk heeft de Prediker wel een punt. Immers, in onze wereld wordt
de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Denk maar eens aan de energielasten:
deze rijzen de pan uit. De meesten van ons staan in de kou, er is een steeds kleiner wordende groep die er ‘warmpjes bij zit’. Bovendien vallen we van de ene
crisis in de andere. Het coronaspook waart nog steeds rond, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput; het klimaat verandert, waardoor het steeds droger
wordt en de vraag rijst, hoe we de watervoorziening op peil kunnen houden; we
zitten met een schier onoplosbaar dilemma tussen behoud van de natuur en
agrariërs, die in de knel komen; en wanneer houdt ‘in vredesnaam’ die zinloze
oorlog in de Oekraïne nu eindelijk eens op ?
Intussen mist deze malaise zijn uitwerking niet: oudere mensen hebben het gevoel aan de kant geschoven te worden; jongere mensen branden op en kwetsbare mensen krijgen niet de zorg die ze verdienen. We voelen ons niet gezien,
niet gehoord, niet gewaardeerd; met als gevolg dat allerlei spanningen stijgen
tot het kookpunt; en dat terwijl deze zomer toch al allerlei hitterecords breekt …
Het vurige pleidooi, dat ik lees in de bespreking van twee nieuwe boeken over
een andere manier van leven, is me daarom uit het hart gegrepen. Beide auteurs, Man Keirse en Karin Armstrong, vragen ons om geen ‘schatten op aarde’
maar ‘schatten in de hemel’ te verwerven. Zij pleiten voor compassie. Dat is het
vermogen om mee te voelen met de ander. Omdat compassie ons bevrijdt uit
de gevangenis van ons ego, zo zegt Armstrong, kunnen we hierdoor komen tot
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een ervaring van het anders-zijn – de heiligheid – van wat we God noemen. Laten we niet alleen afgaan op ons eigen ‘goede gevoel’. Maar ook samen genieten.
Dit is ook de ‘tijding van troost en vreugde’, die het evangelie ons meegeeft. Jezus wordt geboren in een krot en wordt een vluchteling. In Zijn Zoon is God ons
zo in al onze ellende, in al ons wanhopig zoeken naar zin en grond van ons bestaan, nabij. Zijn compassie (letterlijk vertaald: ‘mede-lijden’) is het grote geheim
van ons geloof. Dat dit geschenk uit de hemel ons de weg mag wijzen naar een
nieuwe manier van leven!
Pastoor André Monninkhof
Zie ook:
-

Manu Keirse: “Anders leven”
Karin Armstrong: “De heilige natuur. Het herstel van onze relatie
met onze natuurlijke omgeving”.
Blz. 19 in dit parochieblad

Beste mede-parochianen van de Emmanuel Parochie,
Bij deze wil ik graag allen bedanken, die mij op velerlei
wijze geluk gewenst hebben en ‘getroost’ op mijn
tachtigste verjaardag. Ik heb veel kaarten, brieven en
geschenken ontvangen. Vooral wil ik allen bedanken, die
met mij de H. Eucharistie gevierd hebben in de kerk in Dedemsvaart en daarna
in de zaal van het parochiecentrum meegevierd hebben. De kerk zat weer aardig
vol en ook daarna de zaal. Ik was één van de pastors van het originele pastorale
team van de Noord-Oost Overijsselse geloofsgemeenschap, nu de Emmanuel
Parochie. Er werd toen, ongeveer 20 jaar geleden, veel getwijfeld of 11 parochies
wel echt zouden kunnen verenigen tot één parochie. Vreemden, die maandagavond 22 augustus aanwezig geweest zijn bij de Eucharistieviering en zeker later
bij de viering in de zaal zullen de indruk gekregen hebben, dat daar een echte
gemeenschap vierde. Alle elf locaties waren vertegenwoordigd. Niemand scheen
haast te hebben om te vertrekken. Het was echt gezellig. Wat fijn!
Nogmaals iedereen van harte bedankt!
Anton H.M. Wenker
Priester Missionaris van Mill Hill
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Uitvaarten in onze Emmanuelparochie

Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze Emmanuelparochie van
groot belang. Met zorg willen we de uitvaart vorm geven. Daarbij vinden we de
inbreng van de nabestaanden van groot belang. Het moet immers de uitvaart
van hun geliefde worden. In een kerkelijke uitvaart is altijd de kerkelijke en de
persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze persoon en diens leven, maar het
gaat ook om gelovig en met vertrouwen op het eeuwig leven deze overledene
aanbevelen in Gods aanwezigheid. Het is meestal zoeken naar een goede balans hierin.
Wie verzorgen uitvaarten?
De leden van het pastoraal team blijven het begeleiden van stervenden en
voorgaan in de uitvaartliturgie als een belangrijke taak zien. Daar waar mogelijk
zullen zij natuurlijk de uitvaart verzorgen van parochianen die zij pastoraal begeleid hebben. Hiernaast is het in onze Emmanuelparochie gebruikelijk, dat ook
vrijwilligers voorgaan in uitvaartvieringen. Hiertoe zijn zij toegerust; de meesten van hen hebben hierin al een ruime ervaring opgebouwd en zijn ook bekend bij U in de plaatselijke geloofsgemeenschap. In verband met de kleine omvang van het pastoraal team zal het steeds vaker voorkomen dat deze vrijwilligers zullen voorgaan om overbelasting van de teamleden te voorkomen. Als
pastoraal team zijn wij blij, dat deze vrijwilligers dit willen doen en heeft er het
volste vertrouwen in, dat ze het op een waardige en betrokken manier zullen
blijven doen.
Vorm van de uitvaartviering
Als pastoraal team hebben wij besloten dat in onze Emmanuelparochie een
gebedsviering de normale wijze van de uitvaart in onze parochie zal zijn, ook als
er een priester voorgaat. Onze ervaring leert, dat in bijna alle gevallen de uitvaart in de vorm van een gebedsviering het beste aansluit bij de wensen van de
nabestaanden. Bovendien zijn we in een gebedsviering minder gebonden aan
liturgische voorschriften en is er meer ruimte voor persoonlijke inbreng. Bij nadrukkelijke wens van de familie en als de communie voor de overledene of
diens nabestaanden heel waardevol was of is, willen we als pastoraal team
hierin een uitzondering maken. Dan kan er een Eucharistieviering of Woord- en
Communieviering plaatsvinden.
Namens het pastoraal team, Pastoor André Monninkhof
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25-jarig priesterjubileum pastoor Monninkhof

Zondag 16 oktober is de dag dat pastoor André Monninkhof gedenkt dat hij
25 jaar geleden tot priester werd gewijd.
Naast zijn werk als pastoor is hij ook sportief als scheidsrechter voor de jeugd.
Mogelijk ziet u hem binnenkort op twee wielen (i.p.v. vier wielen) naar de
Eucharistieviering rijden.
Een nieuwe fiets; dat is wat wij hem willen aanbieden als cadeau.

U kunt hieraan financieel bijdragen door uw bijdrage te storten op het
rekeningnummer van onze Emmanuelparochie:
NL20 RABO 0378 9453 27
ten name van Rooms Katholieke Parochie Emmanuel, onder vermelding van
“Jubileum pastoor Monninkhof”.
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven!
De pastoor heeft ons daarnaast laten weten, dat hij het op prijs stelt, als u uw
herinneringen, die u aan hem als pastoor in ons midden bewaart, en ook de
wensen die u hem wilt meegeven voor zijn pastorale toekomst, aan hem doet
toekomen.
Deze anekdote/wens kunt u tot 7 oktober – in de vorm van een A-4tje – sturen
naar :
Brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
of per post naar: Secretariaat Emmanuelparochie, Canadastraat 26,
8141 AC HEINO.
Dan zullen wij deze bundelen in een ‘vriendenboek’ en aan pastoor Monninkhof
aanbieden.
Pastoresteam en Parochiebestuur Emmanuelparochie
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Rommelmarkt
Onze jaarlijkse rommelmarkt heeft weer een heel mooi bedrag opgeleverd!
Dankzij de enorme inzet van de vele vrijwilligers van wie er een aantal de 80
jaar reeds gepasseerd zijn, hulde aan deze mensen. Maar laten we ook alle jongeren daaronder niet vergeten.
Ook de nieuw aangemelde vrijwilligers werkten hard mee. En dan alle vrijwilligers die voor de verkoop zorgden
hulde voor hun inzet.
Natuurlijk dank voor onze dames die
voor ons de koffie, drankjes, lunch etc.
verzorgd hebben. Ook onze pastoor
heeft hieraan meegewerkt en geleerd
hoe je pannenkoeken moet bakken.
Laten we ook niet vergeten de dames
van de kniepertjes, beide dagen alle
beslag op en dat bracht ook heel wat
geld in het laatje. Evenals de dames
die de koffietent regelden, vele bezoekers genoten van de lekkere koffie
met wat daarbij hoorde.
Ook dank aan allen die mij met rolstoel en al overal naar toe zeulden op
de markt en mij corrigeerden als ik
naar hun mening te veel liep etc. Want ja soms kon ik het niet laten om mij ergens mee te bemoeien.
Natuurlijk willen we ook onze andere weldoeners niet vergeten:
Fa. v/d Vegt voor het ter beschikking stellen van de aanhangwagens. Het bedrijf
Mohocar voor de gasflessen en de fam. Baarslag voor het gasstel + fles.
Volgend jaar willen we toch wat meer sorteren/controle gaan houden op wat
verkoopbaar is of niet.
Het sorteren van het oud ijzer / aluminium / koper komt later aan bod.
Afvoer naar de kringloop 2x volle aanhangwagen met elektro materiaal en huishoudelijk.
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Na afloop hebben we samen nog een drankje gedronken op het harde werken,
de gezelligheid die we gehad hebben. Deze keer geen grote maaltijd maar bij
de borrel een lekkere bal gehakt geschonken door onze Frits.
Al met al kunnen we na aftrek van de kosten van koffie/lunch/drankjes het bedrag van € 2337,47 bijschrijven op onze rekening.
Wij hebben het als een gezellige en geslaagde rommelmarkt ervaren.
Hartelijke groet,
Ben en Ton

VAN DE CARITASWERKGROEP
Caritasweekend
In de eerste 2 weekenden vindt in alle 11 geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie het jaarlijkse Caritasweekend plaats.
In Ommen is dat op zondag 2 oktober om 11.00 uur. Het thema is “Veel geluk”.
Pastoor Monninkhof gaat voor in deze viering en het koor Intermezzo verzorgt
de zang.
Er wordt aandacht besteed aan het plaatselijke caritaswerk en de schaalcollecte is bestemd voor de caritas.
U bent van harte welkom en wij hopen op een mooie opkomst!
Ontmoetingsdag donderdag 27 oktober
In het vorige Brigitta-nieuws werd deze al aangekondigd. Binnenkort starten we
met de verdere voorbereidingen. Deelnemers van de vorige keer worden persoonlijk benaderd.
Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk ook van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Gerda Wermink, tel. 0529-453873, Bernadette Groot Koerkamp, tel.
0529-456339 of Gerda Siero, tel. 0529-454992.
Ariens Prijs voor Diaconie 2022
Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit
aan de een diaconale activiteit uit het Aartsbisdom.
Er zijn 25 initiatieven genomineerd waarvan 2 uit onze Emmuelparochie nl.
“Ommen geeft warmte” en Fietserieje Dalfsen.
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De uitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma
Huis te Deventer (Colmschate).
Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt:
daarvoor kan tot 15 oktober worden gestemd via www.aartsbisdom.nl/
stembus.
Genomineerd:
Ommen geeft warmte
Zie ook artikel van de werkgroep op pagina 14
Als Caritas Werkgroep hebben wij een 30-tal personen/gezinnen die bij ons bekend zijn, geattendeerd op deze actie.
Waar nodig hebben wij geholpen bij het invullen van de aanvraag voor tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten.
Hoe mooi zou het zijn als “Ommen geeft warmte” deze Publieksprijs zou winnen!
Helpt u daarom mee door te stemmen op de Publieksprijs? Dat kan via
www.aartsbisdom.nl/stembus. Dit kan tot 15 oktober a.s.

INLOOPMIDDAGEN
Op de zondagmiddagen 18 september en 16 oktober van 14.30 tot 16.00 uur
zijn er weer gezellige inloopmiddagen in het parochiecentrum van de
St. Brigitta Geloofsgemeenschap.
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen, rummiekub
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.
Wilt u ons laten weten als u geen vervoer heeft, daar zorgen wij dan voor.
U bent bellen naar: Herma Klein Koerkamp, tel. 455499
Met vriendelijke groet en graag tot 18 september en 16 oktober
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Liturgie van de maanden september en oktober
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’ aanklikken.
Vr 9 sept 09.00 uur GEEN VIERING
Za 10 sept 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend
Rozenkransgebed
Zo 11 sept 11.00 uur Eucharistieviering
Priester Wenker
Gemengd Koor
Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, Gerard Hendrik Wessel,
Jo ter Maat in herinnering aan onze trouwdag en onze mooie jaren samen,
overleden fa. Kampman-Koggel
Vr 16 sept 09.00 uur
Za 17 sept 17.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Monninkhof
Aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend
Rozenkransgebed
Zo 18 sept 11.00 uur VORMSELVIERING
MONSEIGNEUR EIJK
Intermezzo
Misintenties: Gerard Hendrik Wessel, Gerard Bakker, Hendrikus Rozenkamp
Deurcollecte: Wereldmissiedag van de Kinderen
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage gegeven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer:
IBAN NL 14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d Kinderen,
Den Haag
Vr 23 sept 09.00 uur
Za 24 sept 17.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Monninkhof
Aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend
Rozenkransgebed
Zo 25 sept 11.00 uur Eucharistieviering
Priester Wenker
Gemengd Koor
Misintenties: Gerard Hendrik Wessel, Mien Kok in herinnering aan haar verjaardag, Bernard Koggel in herinnering aan zijn sterfdag, Truus Schuurman in herinnering aan haar verjaardag, uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, overleden
fam. Kampman-Koggel, Hendriekus Hermannus Haverkort, overleden ouders
Schuurman-Jorink, overleden broers Schuurman
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Vr 30 sept 09.00 uur Eucharistieviering
Pastoor Monninkhof
Misintentie: Phenny Horstink-van Gemst in herinnering aan haar sterfdag
Za 1 okt
17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend
Rozenkransgebed
Zo 2 okt
11.00 uur Eucharistieviering
Pastoor Monninkhof
Caritasviering
Intermezzo
Misintenties: Johannes Gerardus Kroes in herinnering aan zijn sterfdag, overleden ouders Tijssen-Castelein
Schaalcollecte: Caritas
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een bijdrage gegeven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer:
IBAN NL 55 RABO 0162569513 t.n.v. Caritas St. Brigitta
Vr 7 okt
Za 8 okt

09.00 uur
17.00 uur

Eucharistieviering
Pastoor Monninkhof
Aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend
Rozenkransgebed
Zo 9 okt
11.00 uur Eucharistieviering
Priester Wenker
Gemengd Koor
Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, Bets van der VegtSchlepers, Ramon van der Vegt, overleden ouders van der Vegt-Brummelenbos,
overleden fam. Kampman-Koggel, Kees en Diny Keizer-Martens
Vr 14 okt
Za 15 okt

09.00 uur
17.00 uur

Zo 16 okt

Eucharistieviering
Pastoor Monninkhof
Aanbidding van het Allerheiligste met aansluitend
Rozenkransgebed
11.00 uur Eucharistieviering
Pastoraal Team
25-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR MONNINKHOF
Gemengd koor en Intermezzo

Na iedere viering is er koffiedrinken.
De kerk is elke dag open (maandag t/m vrijdag) van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje
van bezinning en gebed.
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Werkgroep Ouderen en Ziekenbezoek/Wijkcontactpersonen
Beste vrijwilligers,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de vergadering op:
dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in het Parochiecentrum.
De koffie/thee staat klaar vanaf 19.15 uur.
We hopen jullie deze avond allemaal te kunnen begroeten.
Bij verhindering graag even een berichtje.
Hartelijke groet,
Gerda Wermink, Riet ter Maat tel. 453580, Herma Klein Koerkamp tel. 455499

Stem je ook op de actie 'Ommen geeft warmte' ?
Afgelopen voorjaar werd de actie 'Ommen geeft warmte' in gang gezet. Een
oproep aan hen die de energiecompensatie van de regering niet of minder nodig hadden, om een deel van die compensatie te doneren in het Noodfonds.
Vanuit dat Noodfonds zou het ingezamelde bedrag worden verdeeld onder hen
die een beroep op dit fonds deden. Een geslaagde actie van de gezamenlijke
kerken en tevens een actie die landelijk uitgebreid in het nieuws kwam en in
vele gemeentes navolging kreeg. Het bedrag dat in Ommen door particulieren
werd gedoneerd, werd door de gemeente Ommen verdubbeld. Een en ander
betekende dat in totaal ongeveer 80.000 euro verdeeld kon worden onder ruim
200 adressen. In het voorjaar kregen zij 2 pasjes van 2 supermarkten waarop op
ieder pasje 96 euro stond dat besteed kon worden aan boodschappen. In oktober volgt nog een verstrekking onder dezelfde mensen, wederom via 2 pasjes.
De actie trok de aandacht van Het Ariens-comité van het Aartsbisom Utrecht.
Jaarlijks reikt dit comité de Ariens-prijs voor Diaconie uit. Diverse diaconale acties en initiatieven werden genomineerd, waaronder dus de actie 'Ommen
geeft warmte'. Er zijn 2 prijzen aan verbonden: één uitgeroepen door het comité en één publieksprijs.
Stemmen kunnen uitgebracht worden tot 15 oktober via de website aartsbisdom.nl/stembus. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 22 oktober in Deventer. Hierbij uiteraard een oproep om te gaan stemmen....en wel op de actie
'Ommen geeft warmte'
Werkgroep ‘Ommen geeft warmte’
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Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022
in Lemelerveld
op uitnodiging van de Pelgrimagegroep “Het zoeken niet moe”,
met het thema:
Euthanasie, kerk en geloof

Kardinaal Eijk opent met gebed en begint zijn lezing via een scherm met een
aantal stellingen:
Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie,
wanneer is lijden ondraaglijk,
wat is voltooid leven,
hebben wij recht op beschikking over leven en dood?
Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge voorwaarden toestaat.
Euthanasie is alleen mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Onder de 12 jaar is
hiervoor een wet in de maak, waar de kerk op tegen is.
Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de arts zich
moet houden:
* Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de patiënt
worden verricht en alleen als hij aan een aantal zorgvuldigheidseisen
voldoet, zoals ondraaglijk en uitzichtloos lijden en alleen bij een medische
oorzaak,
* Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg
* Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven.
Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer ernstige
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uitzichtloze ziekte of handicap.
We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de bijwerking van medicijnen met
de dood tot gevolg.
Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over leven en
dood,
Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede zorg tot
het levenseinde.
Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij horen, in
het eindeloos doorbehandelen met alle nieuwe technieken schiet men soms
door.
Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden gehouden.
Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, bij verlies
van dierbaren, of verminderde mobiliteit. Door goede begeleiding kan de
patiënt soms erg opknappen en nog een waardig bestaan beleven.
Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk.
Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed onderhouden
hiervan.
Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven.
Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en na de
pauze komen er vragen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar de kardinaal
respectvol mee omgaat.
De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen het leven gekregen van onze Schepper als van essentiële waarde te beschouwen.
De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en steun vraagt
voor allen die in deze moeilijke fase van hun leven staan
We kijken terug op een waardevolle middag.
Pelgrimagegroep ‘Het zoeken niet moe”
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Rommel- en boekenmarkt in Ommen
Na twee jaar kon het eindelijk weer!
Woensdag 27 juli en woensdag 3 augustus was er een gezellige rommelmarkt
op het plein voor de Brigittakerk. In het parochiecentrum was een grote boekenmarkt ingericht.
Er zijn door vele vrijwilligers bergen werk verzet om dit alles te doen slagen. Al
maanden van te voren wordt alles gesorteerd en in dozen verpakt.
Op maandag voorafgaand aan de boekenmarkt wordt het parochiecentrum
hiervoor ingericht. Ook voor de rommelmarkt worden al de nodige voorbereidingen getroffen. Woensdagochtend om 6.00 uur (!) worden alle kramen geplaatst en alles op een overzichtelijke manier tentoongesteld. Al ruim voor
half 10 staan de eerste bezoekers te wachten. Precies om half 10 luiden de
kerkklokken het startsein.
Van alles en nog wat was er koop: meubels, gereedschap, schilderijen, huishoudelijke artikelen, vazen, bloempotten, sieraden, enz. Ook voor de bidstoelen was veel belangstelling.
Het was al snel een gezellige drukte mede dankzij het fantastische weer. In de
tuin waren er met tafels en stoelen een gezellige zithoekjes gemaakt. Er was
koffie, thee en limonade verkrijgbaar met heerlijke cake of koek. Ook werden
er knieperties gebakken. Daar was het zo druk dat de dames het nauwelijks
aankonden.
Tegen 12 uur werden er heerlijke pannenkoeken
gebakken door o.a. pastoor Monninkhof.
Ook daar was veel belangstelling voor en
de smaak was meer dan goed!

Gehoord tijdens de rommelmarkt:
Jongetje tegen zijn moeder:
Mama, de dominee van de katholieke kerk
bakt pannenkoeken
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Verder was de heer Hagels, dirigent/organist van het gemengd koor er met het
draaiorgel “Paul Rubens” en trok zo veel bezoekers vanaf de Bissingh richting
het kerkplein.
De hele dag was veel belangstelling en er is veel verkocht. Na afloop moest
alles natuurlijk weer worden opgeruimd en daarna werd met alle vrijwilligers
samen afgesloten met de drankje.
De opbrengst is € 2.337,47 (dit is nog exclusief oud ijzer en aluminium; dat
moet nog worden uitgezocht en ingeleverd). We kunnen als
geloofsgemeenschap terugzien op twee zeer geslaagde dagen.

Gehoord tijdens de rommelmarkt
Eén van de vrijwilligers had zelf pompoenen gekweekt. 3 grote exemplaren had
hij meegenomen om te verkopen tijdens de rommelmarkt. Omdat ze zo zwaar
zijn, had hij daarvoor zijn eigen steekwagen gebruikt. Die stond met pompoen
erop bij één van de kramen.
U kunt misschien wel raden wat er gebeurde….
Een bezoeker vraagt of de steekwagen te koop is. De verkoper bij de kraam wist
niet dat dit privé eigendom was en heeft deze voor een mooi prijsje verkocht.
De pompoenen zijn helaas niet verkocht en sieren nu de pastorietuin.
Maar…. doe een goed bod zijn ze zijn van u!!!
Informatie bij Ton Hoogenboom, tel. 06-33175370
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Uit het parochieblad nr. 7 2022 van GG Lemelerveld
LEVENSLESSEN OVER OMGAAN MET DOOD EN VERLIES
Op vrijdagavond 29 april hield professor doctor emeritus hoogleraar Manu
Keirse, ten overstaan van een compleet uitverkochte Brugkerk een indrukwekkende en inspirerende lezing over ‘Helpen bij verlies en verdriet’.
Manu Keirse begint de avond met een sprookje, wat meteen een heldere weergave is van de problemen waartegen mensen aanlopen in het omgaan met verlies en verdriet bij henzelf en dat van anderen. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Maar
hoe benader je iemand die zojuist een dierbare heeft verloren? En vanuit welke
positie? Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de geliefden, zodat de herinnering in liefde blijft voortbestaan. Daarbij is het belangrijk
dat men verdriet verdriet laat zijn en dat er warmte en genegenheid en een
luisterend oor voor de nabestaande(n) zijn. Manu benadrukt dat het heel belangrijk is om kinderen bij verlies en verdriet te betrekken, hoe jong ze soms
ook zijn. Benader het open en ga het niet verzwijgen of het kind ontzien. Wees
altijd eerlijk en correct over wat er gaande is. Met een lach en een traan wordt
er ademloos geluisterd naar de vele voorbeelden die Manu in de praktijk bij de
hand heeft gehad. Zo spreekt hij over rouwarbeid. Arbeid omdat het een intensief traject is wat in golven kan opkomen op de meest onverwachte momenten,
wat jaren kan duren en waar je aan werkt. Manu Keirse spreekt over vier taken
in de rouwarbeid. Op de eerste plaats; het onder ogen zien van de werkelijkheid van verlies. Soms moet dit tot in den treure herhaald worden tot de puzzelstukjes geleidelijk op de plek gaan vallen. Dit kost veel tijd, maar de deuren
naar de toekomst kunnen alleen open gaan als er correcte uitleg en warmte en
genegenheid worden gegeven.
Ten tweede is er het ervaren van de pijn van verlies. Pijn wegduwen of onderdrukken of negeren zijn een verlenging van het proces. Verdriet is normaal gedrag en hoort erbij. De pijn komt naar buiten in vormen als boosheid, prikkelbaarheid, schuldgevoel. Luister naar hoe het voor de betrokkene voelt, in plaats
van te veronderstellen hoe het moet voelen. Vraag de betrokkene; ‘vertel eens
wat er op dit moment zo moeilijk is’ en zeg dat die ander zich schuldig mág voelen, maar dat diegene niet schuldig ís. Schuldgevoelens zijn tekenen van liefde
en verantwoordelijkheid. Je mag deze telkens opnieuw uitspreken, want opgekropte schuldgevoelens zijn op den duur levensgevaarlijk. De derde taak is het
aanpassen aan het nieuwe leven met dit verlies. Bijvoorbeeld het alleen boodschappen doen, alleen eten etc. De enige manier waarop hulp geboden kan
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worden is door er te zijn en door te luisteren. Er is vaak te weinig tijd voor een
luisterend oor of er is weerstand bij de toehoorder of de verteller om het verhaal opnieuw te horen of te vertellen. De nabestaande moet altijd de kans krijgen om het verhaal (vele malen opnieuw) te vertellen. Een overledene mag
niet dood gezwegen worden, omdat niemand het onderwerp durft aan te snijden. De laatste en vierde taak is het opnieuw leren genieten van het leven en
herinneringen levendig bewaren. Een gevoel dat vaak aanwezig is, is ‘mag ik
nog wel genieten als die ander er niet meer is of als er nooit meer over gesproken wordt’? Ja, dat mag. Door in het leven mooie herinneringen te maken, zijn
deze opgeslagen in het hart van degenen die achterblijven. Verlies gaat mee
door het leven. Verlies overleven heeft niks te maken met vergeten. Het is niet
loslaten, maar anders leren vasthouden in herinnering. Net als een schaduw
gaat het continu met je mee, het ene moment scherper aanwezig dan het andere moment. Het zijn overduidelijke taken die besproken worden, voor de
hand liggend en realistisch. Niet moeilijk om uit te voeren, maar toch is er vaak
een drempel om het toe te passen in de praktijk. Vergeet de vraag; ‘Wat moet
ik zeggen tegen de verdrietige nabestaanden?’ Maar bedenk; ‘Wat zouden de
mensen met verdriet tegen mij willen zeggen?’ De allerbelangrijkste conclusie
van deze avond is; luisteren, luisteren, nog eens luisteren en aandachtig luisteren.
Aan het einde van de avond en na het beantwoorden van enkele vragen is er
een daverend applaus voor spreker Manu Keirse en zijn er dankwoorden van
het organisatiecomité met overhandiging van typische Lemelerveldse lekkernijen. Nadien is er de mogelijkheid om de vele boeken in te zien of aan te schaffen
en even na te praten over de inspirerende avond die op een ieder diepe indruk
heeft gemaakt.
MoDi
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Pastor Thomasfonds – Sproeifeest Hoonhorst 2022
Op 25 juni mochten wij na een lange tijd van corona weer de Jaarmarkt en
Braderie houden. De mark begon om 9.00 uur en het Shantykoor De
Stuwzangers uit Vilsteren brachten vanaf 10.00 uur hun muzikale klanken ten
gehore. Het terras stroomde dan ook al zeer snel vol . Onder het genot van een
kopje koffie of thee met cake of krentewegge werd er genoten van deze
prachtige muziek en werd er door velen bekende melodieën meegezongen.
Ook vond het broodje beenham of hamburger gretig afname.
Pastor Thomas had ons gevraagd om dit jaar een actie te houden om 75
kinderen van een lagere school in Sinnar te voorzien van een Schooluniform,
schooltas , schriften en potloden. Een schooluniform en de verdere benodigde
spullen zijn verplicht. Iedereen het zelfde uniform zodat arm of rijk niet
zichtbaar is.
We waren blij verrast dat de opbrengt deze morgen € 752,- is geworden zodat
een aantal van de kinderen naar school kunnen. Hartelijk dank hiervoor !!
Mocht u voor deze actie een bijdrage willen geven dan is dat van harte welkom
op bankrekening NL 13 RABO 0138641262 t.n.v. Pastor Thomas Fonds .
Ook namens Pastor Thomas hartelijk dank voor uw bijdrage !

Uitgifte Brigitta-nieuws 2022
Het Brigitta-nieuws komt in 2022 uit op:
12 oktober, 23 november en 21 december.
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag.
Bijdragen hiervoor bij voorkeur via mail naar st.BrigittaParochie@outlook.com
In brievenbus, doorbellen of bij het secretariaat inleveren mag ook. Alvast bedankt voor uw bijdragen.
ATTENTIE: Kopij die na de kopijdatum binnenkomt wordt in het volgende
Brigitta-nieuws geplaatst! Graag uw aandacht hiervoor!
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Gezocht: Pianist voor een RK kerkkoor
Wij zijn Reflection, een koor uit Heino. Wij zijn verbonden aan de Katholieke
kerk hier in ons dorp.
Minimaal één keer per maand verzorgen wij als koor de zang tijdens een kerkviering.
Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden en we zingen veelal 4-stemmig.
Wij zingen verschillende stijlen, ritmisch uitdagend, vrolijk of gedragen en in
meerdere talen.
Een greep uit ons repertoire: naast de vaste gezangen zoals bijv. Missa Aqua
Viva, Gloria van Vivaldi, enkele nummers van John Rutter, Ave Maria van Schubert, ook moderne nummers van bijv. Michael Jackson, Leonard Cohen of Claudia de Breij.
Ook zingen we bij andere en/of bijzondere gelegenheden, zoals een optreden
tijdens een muziekestafette, het verzorgen van een avond (samen) zang in een
verzorgingscentrum, een bruiloft in de kerk of een kerkdienst/carnavalsviering
voorafgaand aan de gala-avond van de carnavalsvereniging.
Onze repetitieavond is op de dinsdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur.
De vieringen zijn veelal op de zaterdagavond. ( van 19.00 - 20.00 uur)
Ben jij die gedreven, enthousiaste pianist(e) die ons kan begeleiden tijdens deze repetities en vieringen?
Wil jij een mooie samenwerking met onze vaste dirigente Magdalena Jarczyk?
Ben jij die allround pianist(e) die in ons wel een uitdaging ziet?
Dan komen wij graag met jou in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter:
Frans Schrijver telnr.06-83105460
b.g.g. Natascha Berendijk telnr. 06-46514572
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Bureausecretaris Kerkelijke instelling “Sint Caecilia” aartsbisdom
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht
Tel. 06-49957318 (ma&do)
IBAN NL02 ABNA 0104840064 t.a.v. Sint Caecilia Aartsbisdom

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.
Op 12 november aanstaande start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2022 -2023) op
verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom 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. Er zijn
nog plaatsen beschikbaar. Cursusleider 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 aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk
mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.
Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten
die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een
rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met
een deelnamecertificaat en rapportage.
Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat
je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je
vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om
het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.
De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.
Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:
Marcus de Haard
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. Email: sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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Nieuws uit het pastoraal team en parochiebestuur
Benoeming pastoraal werkster M.J.G. Doornbusch
Met vreugde kunnen wij u meedelen dat onze aartsbisschop kardinaal Eijk per 1 oktober a.s. pastoraal werkster
Ria Doornbusch heeft benoemd in het pastoraal team van
onze Emmanuelparochie.
Ria groeide op in Dedemsvaart. Ze kent dus onze omgeving goed. Ze is 54 jaar en in de afgelopen 15 jaar werkte
ze in parochies in De Liemers en in Twente. Ze woont in
Borne, maar ze gaat verhuizen naar Dedemsvaart.
We heten Ria welkom in onze parochie en we wensen
haar
alle goeds toe in het pastoraal team van onze parochie!
Eind oktober zal Ria officieel worden gepresenteerd.
U hoort daar te zijner tijd meer over.

Verzoek tot melding ziekte of opname ziekenhuis of verpleeghuis
Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, oudere 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.
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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
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
Misdienaars/acolieten
Ton Hoogenboom
06-33175370
Kerkbalans
Hans Bakker
06-38123613
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 met pastoor A.G.M. Monninkhof, 06-22786151.
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 2 oktober 2022
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen
of stBrigittaParochie@outlook.com
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QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen
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