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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel: 
Locatieraad: 
Voorzitter:     René Pillen   06-24359734 
Secretaris:    Vera Laning-Captein  06-17038404      
Financieel beheerder:  Dinand Martens  06-29046010 
Onderhoud en techn. zaken  Ton Hoogenboom  06-33175370 
Algemene Ondersteuning  René Jansen   06-51275905 
       
Bank St. Brigitta rekeningnummer:  -NL03RABO0348923066 
Kerkbalans          rekeningnummer:  -NL72RABO0348992440  
Caritas                 rekeningnummer:  -NL55RABO0162569513  t.n.v. RK PCI Emmanuel 
Pastoraatsgroep: 
Liturgie            Vacant    
Gemeenschapsopbouw          Vacant 
Diaconie            Vacant 
Catechese            Vacant  
 
Contactpersonen bij overlijden: 
Ria van der Heide   0529-453721 
Parochiesecretariaat: 
Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur is Ria van der Heide 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           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 
Ria Doornbusch, pastordoornbusch@gmail.com             06-14406955 
 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en klein Overmeen 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16.00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Doornbusch 
 

mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
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 Beste medeparochianen, 
 
Allereerst willen we u allen een Zalig Nieuwjaar wensen. We hopen dat het u  
goed gaat en kijken er hoopvol naar uit dat we elkaar dit jaar weer mogen  
ontmoeten tijdens vieringen, koffie momenten en activiteiten. 
We willen vanaf deze plaats ook denken aan onze zieke medemens, en diegenen 
die een naaste/geliefde moeten missen. 
U kunt in dit blad lezen over de verrassing voor Ben Jutten met maar liefst 2  
onderscheidingen, mooie woorden van Pastor Ria Doornbusch  
wat stof geeft tot nadenken. Ook zijn er weer 2 inloopmiddagen ingepland, en 
wordt u uitgenodigd in Vilsteren waar emeritus professor Paul van Tongeren een 
lezing geeft.  
We wensen u veel leesplezier, en vertrouwen voor de toekomst. 
Hartelijke groet, 
Gerda, Marie-José 

 
               Aandacht 

Het kost zo weinig, het is zo veel, 
een woord, een uitgestoken hand, 
zomaar met je hart iets voor iemand doen, 
met wie je ergens plotseling bent verwant. 
De liefde is het allerhoogste goed, 
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar, 
een beetje nodig zijn en openstaan, 
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar. 
 
Het kost zo weinig, het is zo veel, 
begrip, er zijn wanneer het moet, 
stil luisteren naar de woorden van een mens 
die 't nodig heeft, dat is alleen maar goed. 
 
De liefde is de allerhoogste kracht, 
niet het verstand, maar warmte van 't gebaar 
een beetje goed-zijn en dat laten zien, 
gewoon, een beetje aandacht voor elkaar. 

  
                     Marinus van den Berg 
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IN MEMORIAM 
 

JOKE WICHERS SCHREUR-ANTONISSEN 
27 MAART 1952– 26 DECEMBER 2022 

 
Joke is geboren in Heino . 
Na de middelbare school ging zij in opleiding bij verpleeghuis ‘De Hartkamp in 
Raalte.  
Zij ontmoette Henry Wichers Schreur, met wie zij later trouwde.  
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren; één zoon en twee dochters. 
Na drie bruiloften volgden er zes kleinkinderen, waar Joke en Henry heel erg 
trots op waren! 
Joke heeft altijd met heel veel plezier op de kleinkinderen gepast. 
Toen Henry met pensioen ging, kwam er meer tijd om van huis te gaan. 
Heerlijk een paar dagen op de camping, dan even naar huis om alles te wassen, 
en dan weer naar een andere camping. Dat waren nog eens mooie zomers. 
Joke had ook haar werk weer opgepakt, en was inmiddels werkzaam bij ‘Het 
Vlierhuis.’ 
Opnieuw zorgde ze, net als vroeger, weer met veel liefde aan aandacht voor  
haar ‘oudjes.’  
Toen Joke zestig werd, moest ze noodgedwongen vertrekken vanwege een  
reorganisatie.  
Met pijn in het hart heeft ze dit gedaan. 
In april 2020 werd Joke getroffen door een herseninfarct.  
Vele tia`s volgden en ze ging steeds verder achteruit.  
Helaas moest Joke daarom verhuizen naar Krönnenzommer in Hellendoorn. 
Daar heeft ze toch nog vele mooie momenten beleefd met haar man, kinderen 
en kleinkinderen.  
Ze genoot van het mooie uitzicht en de vele vogels.  
Medio december ging het slechter, en Joke ontving de laatste sacramenten. 
Ruim een week later overleed Joke.  
We hebben haar leven herdacht in onze kerk op vrijdag 30 december en  
haar daarna te ruste gelegd op natuurgegraafplaats Hoogengraven.  
 
Moge Joke voor eeuwig verblijven in Gods grote Liefde.  
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IN MEMORIAM 

TRUUS HOLLAK-JONKER 
 

Op 26 december 2022 overleed in de leeftijd van 89 jaar Truus Hollak-Jonker. 
De laatste tijd verbleef zij in het “Vlierhuis”; hiervoor woonde zij met haar man 
Wim aan de Chevalleraustraat 93. Op 31 december jl. was voor haar de uitvaart 
in onze Brigittakerk hier in Ommen. Hierna hebben we haar te ruste gelegd op 
de begraafplaats “Laarmanshoek”. 
In haar leven liet Truus de taal van de liefde spreken. Dit zag je aan de goed-
heid en zorgzaamheid, waarmee zij haar gezin omringde. Ze was gul, ze was 
ook van het delen. Bij haar was er altijd overvloed, je kwam niets tekort. Ze 
hield ook wel van een feestje. Een familiefoto, die ik mocht zien, getuigt hier-
van. 
Naast hoogtepunten zijn er in een mensenleven ook wel eens mindere momen-
ten. Misschien dat de familie van Truus daarom voor haar uitvaart koos voor 
het evangelie van de bruiloft in Kana. Het gaat goed, het feest dat het leven zou 
moeten zijn, is gaande, maar dan plots komt er een moment, waarop de wijn 
op is. Op zo’n moment zit je met de handen in het haar. Je weet even niet hoe 
verder. Juist dan zul je samen naar een oplossing moeten zoeken. Kun je dan 
de taal van de liefde opnieuw laten spreken, zodat ieder zich gekend en ge-
waardeerd voelt ? Mag dat lukken, dan mag je ontdekken, dat de beste wijn tot 
het laatst bewaard is gebleven. 
We zijn Truus dankbaar voor al wat zij voor onze Brigittakerk en haar geloofsge-
meenschap heeft gedaan, met name als trouw zanger in het Gemengd Koor. 
We bidden, dat zij nu mag aanzitten aan de hemelse bruiloft en daar Gods lof 
mag zingen. Haar man Wim, de kinderen, schoonkinderen, klein- en achter-
kleinkinderen en allen die met hen meeleven, wensen we heel veel sterkte. 
                               Pastoor André Monninkhof 
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Niets in de wereld mag ons onverschillig raken 
 
We hebben de Kerstdagen achter ons gelaten, de drie wijzen zijn met ge-
schenken langsgekomen bij het Christuskind.  En wij, heeft u dat Christuskind 
de ruimte gegeven zodat het geboren mocht worden?  Misschien had u deze 
vraag niet verwacht in het nieuwe jaar, maar toch stel ik hem. Uiteindelijk is 
de vraag aan ons allen, hoe onze relatie is met het Christuskind, toch?  
Je kunt er vele vormen aan geven, biddend, zingend, stilte, aan zitten aan Zijn 
tafel bij de eucharistie. Of, omzien naar elkaar waarbij je handen en voeten 
geeft aan je geloof. 
Op mijn tafel heb ik de Encycliek van Paus Franciscus voor mij liggen met de 
titel: Geprezen zijt Gij! Laudato Si. Laudato Si, is een sterke bijdrage tot de 
zorg die van alle mensen gevraagd wordt voor het gemeenschappelijke huis, 
de planeet, ons leefmilieu, dat een diepe crisis doormaakt. De encycliek zou 
een mooi en inspirerend handvat kunnen zijn hoe we met elkaar met onze 
Schepping behoren om te gaan. Onze Schepping, eigenlijk zijn wij er als kerk 
veel te weinig mee bezig, toch! Of niet… 
Een andere relatie met het Christuskind zou kunnen zijn om Hem te dienen. 
‘God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen’. Deze  
gevleugelde uitspraak heb ik als omslagfoto op mijn facebookpagina staan 
waar ik dagelijks actief mee ben verbonden. Dat dienen, het dienstbaar zijn in 
het bijzonder aan hen die leven aan de zelfkant van onze samenleving, heeft 
mij een warme impuls aan mijn leven gegeven. En u, onze kerk heeft zoveel te 
bieden aan en in onze samenleving. Soms heb ik het idee dat we dat vergeten 
zijn als gelovigen.  
Wij mogen onze  ‘handen en voeten’ ten dienste stellen aan de samenleving, 
vanuit onze Bron. We mogen denken aan de voedselbank, kledingbank,  
inloophuis en de vele diaconale activiteiten in onze geloofsgemeenschappen 
en haar dorpskernen. Dienstbaar zijn aan de ander in nood, zonder jezelf weg 
te cijferen.  
We hebben het Christuskind mogen ontvangen, zelfs waren er geschenken 
voor het Hem. Ook Zijn ouders moesten met een ezel langs huizen om een 
slaapplaats te vinden. Ook zij kregen ‘lik op stuk’ omdat er geen plaats was in 
de herberg. Dat we in ons leven dienstbaarheid mogen tonen naar de andere, 
vooral hen in nood. Een mooie opdracht voor nu en in de toekomst. 
 
Pastor Ria Doornbusch 
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Ontmoetingsdag donderdag 9 maart 2023 

In het vorige Brigitta-nieuws werd deze datum al aangekondigd.  

Net als in oktober jl. duurt het tot en met de lunch. 

Binnenkort starten we met de verdere voorbereidingen. De deelnemers van de 

vorige keer worden persoonlijk benaderd. 

Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk ook van harte welkom en kunnen zich aan-

melden bij Gerda Wermink, tel. 0529-453873, Bernadette Groot Koerkamp, tel. 

0529-456339 of Gerda Siero, tel. 0529-454992. 

Hartelijke groet,  

Caritas Werkgroep 

*********** 

Herhaalde oproep: 

Op de hoogte blijven via whats app: 
  
Omdat het soms ingewikkeld is om snel nieuws of aankondigingen te kunnen 
verspreiden, willen we vanuit de locatieraad graag gebruik gaan maken via ver-
zendlijsten in Whats app. 
Hoe werkt het? 
  

· Sla het 06-nummer van ons op in uw telefoon 06-12150855 onder de 
naam "Locatieraad Ommen"  

· Stuur daarna per whats app een berichtje naar dat nummer met uw 
naam. 

· Verder hoeft u niets te doen. Wij nemen uw nummer dan op in een 
verzendlijst, waardoor u af en toe op de hoogte wordt gebracht van 
kort nieuws. (afmelden kan altijd, en het is dus geen app-groep waarbij 
anderen ook berichten kunnen sturen/uw nummer kunnen zien) 

 
 Met vriendelijke groet, 
 De locatieraad Ommen 
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 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 we-
ten 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 per-
soon. 
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. 
 

 

INLOOPMIDDAGEN 
 
 
Op zondagmiddag  22 januari en zondagmiddag 19 februari 2023                  
van 14.30 – 16.30 uur  
 
is er weer een gezellige Inloopmiddag 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. 
 
Wilt u ons laten weten als u geen vervoer heeft, dan zorgen wij daar voor. 
 
U kunt bellen naar :     Herma Klein Koer-
kamp, tel. 455499 
 
Met vriendelijke groet en graag tot  ziens op 
 
22 januari en /of 19 februari  2023 
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Gezellige avond 6 januari geslaagd 
 

Vrijdagavond 6 januari hebben we een gezellige avond gehad in het  
parochiezaaltje. Onder het genot van een hapje, een drankje, muziek, 
sfeerverlichting  en foto's uit het archief kon iedereen elkaar een zalig 
nieuwjaar wensen. Ook is stil gestaan bij de onmisbare inzet van alle 
 vrijwilligers. Dankzij alle vrijwilligers blijft de geloofsgemeenschap 
 draaien. Nogmaals veel dank voor iedereen die zich op zoveel  
verschillende manieren inzet! 

Wellicht ten overvloede, maar er zijn nog altijd veel vrijwilligers nodig. 
Vele handen maken licht werk, dus het delen van een functie met iemand 
anders mag natuurlijk ook zeker. Hieronder nog even de vacatures op een 
rij: 

• kosters 

• acolieten 

• schoonmakers 

• technische man locatieraad 

• voorzitter locatieraad 

• pastoraatsgroep liturgie 

• pastoraatsgroep gemeenschapsopbouw 

• pastoraatsgroep diaconie 

• pastoraatsgroep catechese 
• assistentie bij het maken van het parochieblad 
 
 

Voor vragen kunt u het beste bij Ton Hoogenboom terecht  
(06-33175370). Een mailtje mag ook naar: 
 locatieraadrkkommen@outlook.com. 
We hopen op vele enthousiaste aanmeldingen! 
 
De locatieraad 
Pastoor Monninkhof, René Pillen, Ton Hoogenboom, René Jansen,  
Dinand Martens, Vera Laning 
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Liturgie van de maanden januari  en februari 

U kunt ook de vieringen 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. 

Week van Gebed 
Wo 18 jan  19.30 uur oecumenische vesperviering pastor Butti 
     Intermezzo 
Vr  20 jan  09.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za  21 jan  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvul- 
     lend Rozenkransgebed 
Zo  22 jan  11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
     stille mis 
Misintentie: Carmen Morsink in liefdevolle herinnering aan haar verjaardag 

14 t/m 29 januari : Actie kerkbalans (zie ook blz 12) 

Vr 27 jan   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Misintenties: Geertruida Bernarda Cornelia Hollak-Jonker, Jozephina Everdina 

Maria Wichers Schreur, Jo Horstink in herinnering aan zijn sterfdag 

Za 28 jan 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-

    kransgebed 

Zo 29 jan 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

    Gemengd koor 

Misintenties: Geertruida Bernarda Cornelia Hollak-Jonker, Jozephina Everdina 

Maria Wichers Schreur, Lex Hollak 

 

Vr 3 febr   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 4 febr 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-

    kransgebed  

Zo 5 febr 11.00 uur Eucharistieviering  priester Wenker 

    intermezzo  

Misintenties: Geertruida Bernarda Cornelia Hollak-Jonker, Jozephina Everdina 

Maria Wichers Schreur, Truus Schuurman, overleden fam. Schuurman-Jorink 



11 

Vr 10 febr    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 11 febr 17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-

    kransgebed  

Zo 12 febr 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 

    Gemengd koor  

Misintenties: Geertruida Bernarda Cornelia Hollak-Jonker, Jozephina Everdina 

Maria Wichers Schreur, Esther Siero in herinnering aan haar verjaardag, Gerda 

Wessel in herinnering aan haar sterfdag, Bets van der Vegt-Schlepers, Ramon 

van der Vegt, overleden ouders van der Vegt-Brummelenbos 

 

Vr 17 febr    9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 18 febr  17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-

    kransgebed  

Zo 19 febr  11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Misintentie: Jo ter Maat in herinnering aan zijn sterfdag 

 

Wo 22 febr 19.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Aswoensdag  intermezzo 

Vr 24 febr   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

Za 25 febr  17.00 uur Aanbidding het Allerheiligste met aanvullend Rozen-

    kransgebed  

Zo 26 febr  11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 

    Gemengd koor 

Misintenties: Tonny Seisveld-Kampman in liefdevolle herinnering aan haar ver-

jaardag, Lex Hollak 

 
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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DUBBELE ONDERSCHEIDING VOOR BEN JUTTEN 
 
Zondag 18 december jl. nam Ben Jutten afscheid 
als koster van de St. Brigitta-kerk. 
In een prachtig versierde kerk waren naast vele 
parochianen ook zijn kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie aanwezig. 
Aan het eind van de viering wordt Ben door pas-
toor Monninkhof naar voren geroepen om hem 
in het zonnetje te zetten. 
Maar liefst 30 jaar heeft Ben zich als ingezet als 
koster voor onze geloofsgemeenschap. 
Daarvoor wordt hij door het Bisdom onderschei-
den met de oorkonde van de Interdiosecane 
Kosterbond ‘Sint Willibrord’. En krijgt de daarbij 
horende penning opgespeld. 
 
Burgemeester Vroomen was ook aanwezig in de kerk; als parochiaan van onze 
geloofsgemeenschap valt dat niet op. Maar het is wel opmerkelijk als hij voren 
komt als burgemeester met zijn officiële ambtsketen om! 
Tot grote verrassing van Ben wordt hij door de burgemeester Vroomen be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
In zijn toespraak noemt de burgemeester niet alleen zijn vrijwillige kosters-
werkzaamheden maar ook de vele andere werkzaamheden die hij heeft en/of 
nog steeds verricht.  
Bijvoorbeeld als lector, voorganger bij Woord- en Communiediensten,  
voorganger bij avondwakes  
en 8 jaar lid van het bestuur.  
Coördinatie van verzendklaar 
maken en verspreiding van het 
parochieblad. En nog vele andere 
werkzaamheden die misschien 
niet zo zichtbaar zijn maar wel 
door hem werden opgepakt. 
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Een welverdiend applaus volgt en Ben wordt door alle aanwezigen toegezongen 
“Lang zal hij leven in de gloria. Hiep hier hoera! 
Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in het parochiecentrum 
en was er gelegenheid om Ben te feliciteren. 
 
 
Terugblik zondag 18 december 2022 
 
Wat was het een mooie dankviering! Het koor, 
de mooie woorden van de pastoor en de 
toespraak van de burgemeester. 
Ik ben ontroerd en dankbaar voor de oorkonde 
van de Interdiocesane Kostersbond ‘Sint 
Wilibrord’ en mijn benoeming tot lid in de 
orde van Oranje-Nassau. Heel bijzonder dat ik 
dit heb mogen ontvangen.  
 
Het koffie drinken na afloop in het 
parochtiecentrum, heb ik ervaren als een 
gezellig samenzijn met mijn gezin, familie en 
mede-parochianen. Ik heb er mooie en 
dierbare herinneringen aan.  
Ik heb het werk al die tijd met veel plezier en toewijding gedaan. Ik ga nu 
proberen een stapje terug te doen, maar blijf uiteraard betrokken bij de Sint 
Brigitta kerk en de Emmanuelparochie. Ik wens mijn opvolgers en alle andere 
vrijwilligers veel succes! 
BEDANKT voor ieders inzet en aanwezigheid om er voor mij een onvergetelijke 
dag van te maken! 

 
In de dagen na deze feestelijke dag heb ik vele felicitaties en kaarten ontvangen. 
Dit heb ik enorm gewaardeerd, dank daarvoor!  

 
Groet Ben Jutten 
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Beste medeparochianen, 
 
Op 4 december 2022 is er wederom aandacht gevraagd voor een waterput  
project in India. 
De advents deurcollecte heeft €159,00 en een nagekomen contante donatie 
van €150,00 opgebracht. 
De totale opbrengst is het mooie bedrag van €309,00 geworden. 
Water is onze eerste levensbehoefte en door uw bijdrage zijn onze  
medemensen ver weg er weer mee geholpen. 
Namens de mensen in India en de Brug heel veel dank voor uw bijdrage. 
 
Hartelijke groet,  
 
Riet ter Maat. 
 
 
 

 

                ACTIE KERKBALANS 2023 
 

Gelijk met dit parochieblad ontvangt u weer de enveloppe voor de  
ACTIE KERKBALANS. 
Het inschrijfformulier dat u daarin aantreft wordt weer bij u opgehaald. 
Wilt u dit alvast ingevuld klaarleggen? 
 
Mocht u, om wat voor reden ook, geen enveloppe hebben ontvangen, 
dan kunt u toch meedoen.  
Het rekeningnummer van de Actie is  NL72 RABO 0348 9924 40.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
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 Beste medeparochianen. 
 
Wij gaan weer van start!!!!! 
Denkers in Vilsteren 
Nu de corona pandemie steeds beter hanteerbaar 
wordt, hebben we besloten om de lezingen cyclus in 
het landgoedcentrum van Vilsteren weer te  
hervatten.. 
We zijn blij u in 2023 weer te kunnen verwelkomen. 
We hebben de toezegging gekregen dat de huidige  
Denker des Vaderlands 
Emeritus Professor Paul van Tongeren 
op donderdag 16 februari 2023 naar Vilsteren komt.  
Zijn inleiding zal betrekking hebben op zijn meest recente publicatie:  
‘Het wonder van betekenis’ 
 
Een kleine introductie: We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. 
Maar we maken het ons te gemakkelijk als we de oplossing zien in ‘recht doen 
aan de feiten’. Behalve ‘feiten’ die we kunnen vaststellen, zijn er ‘betekenissen’ 
waarover we ons een mening vormen. Die meningen kunnen en moeten  
gevormd worden – en de vorming van een mening is iets anders dan het leren 
vaststellen van een feit. De rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in  
kennis van de feiten, maar ook in de waarneming van ‘betekenis’. De lezing zal 
een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe belangrijk die 
betekenis is voor een menselijk en menswaardig leven en samenleven.  
Praktische informatie:  
Locatie: Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren. 
Tijd: vanaf 19.30 uur bent u welkom. Er is koffie/thee.  
20.00 uur – 22.00 uur Inleiding met vraaggesprek Na afloop nazit met een 
glas.  
Kosten: Bijdrage p.p. €10 (inclusief koffie of thee vooraf en een glas drinken 
na afloop) te voldoen door bankovermaking naar rekening: NL06KNAB 0255 
6739 49 t.n.v. F.A. Bakker o.v.v. “Denkers in Vilsteren”  
Aanmelden via een mail naar: denkersinvilsteren@gmail.com (NB er is plaats 
voor maximaal 45 aanwezigen; en wie het eerst komt……) 
Organisatie Comité Denkers in Vilsteren (een initiatief van Het Landgoed  
Vilsteren en de Emmanuelparochie): Frans Bakker, Joop Butti, Liesbeth  
Cremers, Gerard Noordink, Marcel ten Vergert 
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Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg 
 

Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze Emmanuelparochie gevraagd, 
of wij de uitvaart van een dierbare mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit 
mogen doen. Want we vinden, dat het hierbij gaat om een belangrijke taak. 
Het heengaan van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel pijn en verdriet. 
Daarom wil je, dat het afscheid perfect voor elkaar is. Want dat kun je maar 
één keer goed doen! 
Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie vinden wij dat ook. Daarom 
willen wij als voorgangers bij een uitvaartdienst ook het beste van onszelf kun-
nen geven, zodat wij voor een goede begeleiding kunnen zorgen. Ook onze 
geloofsgemeenschappen (kosters, koren, acolieten, en andere medewerkers) 
hebben er alles voor over, om te zorgen voor een afscheid, dat geheel voldoet 
aan uw wensen. 
Om ons pastorale werk, ook als het gaat om de voorbereiding van en het  
voorgaan bij uitvaarten goed te kunnen blijven doen, hebben we – na  
geleverde inspanning – ook momenten nodig van herstel, ontspanning en rust. 
Daarom heeft elk lid van het pastoraal team wekelijks één vrije dag: 

- Pastor Ria Doornbusch is vrij op vrijdag 
- Pastor Marga Klein Overmeen is vrij op maandag 
         Pastoor André Monninkhof is vrij op zaterdag, tot 16.00 uur; en       
op dinsdagavond            

Wanneer één van de leden van het pastoraal team vrij is, of om andere reden 
is verhinderd of niet beschikbaar kan zijn, zal in het pastoraal team worden 
overlegd, wie van de collega’s beschikbaar kan zijn om voor te gaan in de  
uitvaart.  
Ook parochiële voorgangers zijn graag bereid om voor U een uitvaart van een 
dierbare te verzorgen. Zij zijn goed opgeleid, hebben al de nodige ervaring, en 
hun werk wordt, zo leert onze ervaring, door nabestaanden zeer gewaardeerd. 
Met de contactpersoon van Uw geloofsgemeenschap kunt U bij een overlijden 
overleggen, wie er kan voorgaan bij de uitvaart van uw dierbare.  
Heeft U over het voorgaande nog vragen of wensen, dan kunt U contact  
opnemen met één van ons. Onze telefoonnummers en mailadressen staan el-
ders in dit parochieblad, en ook op de website van onze Emmanuelparochie: 
www.emmanuelparochie.nl  
Dank voor uw begrip en vertrouwen. En als U afscheid moet nemen van een 
dierbare, leven wij met U mee en wensen wij U heel veel sterkte. 
Met vriendelijke groet, Het pastoraal team 
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Van de Caritaswerkgroep – Resultaat van onze decemberactiviteiten 
 
Minima-actie:  
In samenwerking met andere kerken in gemeente Ommen hebben 146 adres-
sen een ondernemersbon Ommen ontvangen: 89 alleenstaande en 57 meer-
persoonshuishoudens. Deze kosten zijn betaald door de gezamenlijke kerken. 
Eigen caritas-actie: 
14 adressen hebben financiële bijdrage gehad, eveneens in de vorm van on-
dernemersbon Ommen. 
Werkgroep Ouderen- en Ziekenbezoek: 
Zij hebben weer een mooie kerst & nieuwjaarskaart bezorgd bij onze ouderen 
en zieken. 
Opbrengst Kerst collecte 24 en 25 december voor het Ndala ziekenhuis heeft 
€ 526,70 opgebracht. 
Dit geld zal worden gebruikt om een fonds op te richten voor ondervoede kin-
deren waarvan de ouders de kosten voor opname niet zelf kunnen betalen.  
 
Ondanks deze dure tijden hebben we in het afgelopen jaar veel extra gulle 
gaven ontvangen. We willen u daarvoor heel hartelijk bedanken! 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgifte Brigitta-nieuws 2023 
Het Brigitta-nieuws komt in 2023 uit op: 
22 februari, 29 maart, 10 mei, 14 juni,  19 juli,13 september, 18 oktober, 22 
november en 20 december. 
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag. 
Bijdragen hiervoor kunt u in de brievenbus, doorbellen, bij het secretariaat 
inleveren, of bij voorkeur mailen naar stBrigittaParochie@outlook.com 
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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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    Vacature 
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 pas-
toor 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 12 februari 2023 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@outlook.com 
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              QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen        


