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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Sint Brigitta te Ommen 
 

Koninklijke onderscheiding voor Ton Hoogeboom 
 

Woensdag 28 april heeft Ton Hoogeboom uit handen van burgemeester Vroomen 
een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.  
 
Ton Hoogeboom was 23 jaar bestuurlijk actief binnen de katholieke gemeen-
schap. Hij begon als vicevoorzitter van de Sint Brigitta Parochie. In die rol was hij  
ook de stuwende kracht achter de samenwerking en de uiteindelijke fusie tussen elf 
katholieke geloofsgemeenschappen in het Vechtdal. Daardoor ontstond de  
Emmanuelparochie, waarvan hij ook vicevoorzitter is geweest.  
Momenteel zorgt hij nog voor het dagelijks (tuin)onderhoud van de Sint Brigittakerk  
in Ommen en is hij actief in diverse werkgroepen van de parochie. 
 
Lange tijd woonde Ton Hoogeboom in Mariënberg. Daar was hij 25 jaar bestuurslid, 
penningmeester en voorzitter van buurtvereniging ‘De Grendel’. Het buurthuis, 
een belangrijke ontmoetingsplek in Mariënberg, kon mede dankzij zijn inspanningen 
blijven bestaan. Tevens was hij de drijvende kracht achter de plaatselijke Oranje-
feesten.  
In Ommen was veteraan Ton Hoogeboom een betrokken lid van de werkgroep 
’75 jaar Vrijheid Ommen’. Zo hielp hij mee met de organisatie van de lokale  
Veteranendag. 
 
Ton, namens onze gehele geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd! 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Koninklijke onderscheidingen voor Annie Kelder, Leo Broeks en Hans Heerink 
 

Ook dit jaar stond de dag voor Koningsdag in het teken van de lintjesregen. Uit onze geloofsge-
meenschap werden drie parochianen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Burgemeester Erica van Lente verraste Hans Heerink, Annie Kelder en Leo Broeks in de ochtend 
met het grote nieuws en reikte de onder-
scheiding uit. Tijdens de speciale Oranje-
receptie in het gemeentehuis op 26 april 
om 15.30 uur werden alle gedecoreerden 
nog eens extra in het zonnetje gezet. 
 

Als afsluiting van alle feestelijkheden werd 
er door de Locatieraad van de H. Hartkerk 
een receptie aangeboden aan de drie  
decorandi op zaterdag 29 april. 
Aan het eind van de Eucharistieviering 
in de kerk werden zij toegesproken door 
de voorzitter van de Locatieraad. 
'We zijn trots op jullie', waren de welge-
meende woorden, waarop een daverend 
applaus en een ‘lang zullen ze leven' 
volgde. Onder het genot van koffie en een 
borrel werd er nog lang nagepraat in het 
parochiecentrum. 
 
Hans Heerink  
1974-heden: Vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Volleybalvereniging ‘De Bevers’ in  

Lemelerveld. Hans was tot 2000 trainer van diverse teams. Hij initieert en organiseert het 
jaarlijks open volleybaltoernooi, waarbij hij de communicatie, indeling en sponsoring ver-
zorgt. 

1981-heden: Redacteur bij de wekelijkse dorpskrant ‘De Lemelervelder’ en de website ‘Sukerbiet.nl’. 
Hans fotografeert en schrijft nieuwsartikelen. Hij doet onderzoek naar de lokale geschiedenis 
en publiceert daarover. 

1991-heden: Vrijwilliger bij de Heilig Hartkerk te Lemelerveld. Hans is huisfotograaf bij bijzondere 
gebeurtenissen en huldigingen. De foto’s plaatst hij op de website en hij zorgt ervoor dat  
alles bij de lokale media terecht komt. 

2009-2012: Lid van de Medezeggenschapscommissie bij de voormalige H. Hartschool. 
2016-heden: Vrijwilliger bij zorgcentrum Brugstede in Lemelerveld. 
2019-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Natuurlijk Heidepark. Hans ondersteunde bij de bouw van 

een nieuw hoofdgebouw met name bij het loodgieterswerk en de elektra. Daarnaast fungeert 
hij als fotograaf. 

 
Annie Kelder 
1980-heden: Vrijwilliger bij de Heilig Hart Kerk in Lemelerveld. Annie Kelder verzorgt mede de 
  groenvoorziening. Daarnaast was zij leider van de Tienerclub. 
1995-heden: Vrijwilliger bij en voorzitter van de vrouwenvereniging ZijAktief in Lemelerveld. 
2002-heden: Vrijwilliger bij het Rosengaerde zorgcentrum locatie ‘t Anker in Lemelerveld. Annie 

ondersteunt bij de dagbesteding en begeleidt de activiteiten. Daarnaast kookt zij voor de be-
woners. 

2004-2020: Vrijwilliger bij het eetcafé van het Kulturhus Mozaïek in Lemelerveld. 
2006-heden: Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Caritas Lemelerveld, onderdeel van de 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) in de Emmanuelparochie. Annie organiseert activiteiten, 
zoals ontmoetingsdagen, kerstdiner en attenties voor zieken en ouderen. 

 
 
 
 



 3 

Leo Broeks 
1979-1986: Voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Agrarisch Jongeren Kontakt. 
1979-1986: Bestuurslid van het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt. 
1988-1995: Secretaris en voorzitter van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond,  

afdeling Hoonhorst. 
1995-1999: Secretaris en voorzitter van de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie. 
1987-2001: Bestuurslid van Rabobank Dalfsen-Lemelerveld. 
1990-1991: Lid van de Schatterscommissie van het landinrichtingsproject (ruilverkaveling)  

Marshoek – Hoonhorst. 
1999-heden: Vrijwilliger bij buurtvereniging De Groenlanders. 
2001-2006: Gemeenteraadslid gemeente Dalfsen. 
2001-2021: Penningmeester van de locatieraad H. Hart van Jezus te Lemelerveld. 
2021-heden: Penningmeester van de Emmanuelparochie.  

Daarnaast zet Leo zich in voor de Aktie kerkbalans en het beheer en onderhoud van de ge-
bouwen en fungeert hij als acoliet in Lemelerveld 

 

 
 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Even stil staan bij 160 jaar kerkgebouw 
 

Donderdag 14 mei 1863 (Hemelvaartsdag) opende de 
H. Nicolaaskerk in Lierderholthuis haar deuren. Deze dag 
willen we als pastoraatsgroep niet zomaar voorbij laten 
gaan. Daarom staan we in de viering van 14 mei a.s. 
even stil bij de vele voorgangers en de assistenten, be-
stuurders, parochianen, voorouders en gelovigen die het 
in Lierderholthuis mogelijk hebben gemaakt samen 
kerk te zijn en het Rooms Katholieke geloof hebben 
mogen beleven en vieren.  
Een dankzegging in verbondenheid met God, met oog 
voor het verleden en het heden en naar de toekomst 
toe. Dinie en Christiaan van de werkgroep Woord- en 
Communieviering gaan deze ochtend voor.  
Zangkoor Together zorgt voor de muzikale klanken.  
De tekst van het openings- en slotlied zijn aangepast aan 
de viering. Else speelt een intermezzo op de dwarsfluit. 
Speciaal voor deze viering staat er een mini-tentoon-
stelling in de kerk. 
Na afloop van de viering is er koffie achter in de kerk. 
En zijn er beelden te zien uit Lierderholthuis.  
Iedereen is van harte welkom. 
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Heilige Stephanus te Hardenberg 
 

Bezinningsdag 2023 
 

Op 25 februari was het weer zover, voor de vierde keer mochten we te gast zijn in het klooster van 
Noord-Deurningen, bij de “zusters van Denekamp”. Er was dit keer meer belangstelling dan  
vorig jaar, we vertrokken met achttien mensen om 9 uur ’s morgens bij onze Stephanuskerk. De 
verdeling over de vijf klaarstaande auto’s verliep probleemloos en na een mooie tocht door het  
Sallandse en Twentse landschap, werden we om 10.00 uur hartelijk ontvangen in het klooster der 
Franciscanessen, door zuster Christella, zuster Reinalda en de drie jonge zusters uit  
Indonesië, die inmiddels héél wat beter Nederlands spreken dan bij ons vorige bezoek. 
Na koffie met gebak, het zingen van een toepasselijk lied en de vogeltjesdans, gingen wij in drie 
groepen uiteen om te praten over de thema’s van deze dag: barmhartigheid, blijheid en  
broederschap. De bedoeling was: eerst een kennismaking in de subgroepen, maar de zusters  
hadden al door hoe goed wij elkaar allemaal kennen, dus de kennismaking werd vervangen door  
“je mag vertellen wat je op dit moment het meeste bezighoudt”. Nou, alleen dáár over hadden  
sommige groepjes al uren kunnen praten, maar de bedoeling was dat iedere groep één thema  
verder uit zou spitten en zou vertalen naar het leven van nu. Dat deden we d.m.v. gesprekken, 
maar ook door iets te tekenen of te schrijven, waarbij we niet wisten dat de tekeningen later op 
de dag tijdens de afsluitende viering gebruikt zouden worden!  
Rond het middaguur stond er weer een uitgebreide warme maaltijd voor ons klaar: heerlijke soep, 
hoofd- en bijgerechten in buffetvorm en een lekker toetje! Om het eten wat te laten zakken, werd 
ons aangeraden om na het eten een wandelingetje te maken in de prachtige kloostertuin en om  
half 2 werden we in de kapel verwacht voor een korte vesper. “Wie is er in Hardenberg lector?”  
werd er gevraagd en gelukkig hadden we enkele lectoren in ons midden, die mee konden helpen 
om de vesper te verzorgen. Dat was leuk om te doen en de liederen werden ook uit volle borst  
meegezongen.  
Na de vesper was er weer koffie en thee voor ons en werd er weer gedanst, en toen was het alweer 
tijd voor de afsluitende viering. Die werd gehouden in de zaal waar we ’s morgens ontvangen  
waren en ook deze viering was erg interactief, iedereen mocht wat vertellen bij zijn of haar eigen  
tekening of geschreven tekst. Ook werd er natuurlijk wat verteld door de zusters en werd er weer 
samen gezongen.  
Om 16.00 uur was de dag ten einde en hebben we de terugreis aanvaard. Onderweg werd er nog 
gezellig nagepraat en ook op zaterdagavond zijn er nog heel wat appjes en foto’s uitgewisseld via 
Whatsapp en Facebook. We kunnen terugkijken op een hele mooie, inspirerende dag en hopen 
dat er volgend jaar nòg meer parochianen van de partij zullen zijn, als we voor de vijfde keer de  
bezinningsdag organiseren.  
Veronique Reimer  
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Catechese 
 

Opstart eerste communie Lemelerveld 
 

In Lemelerveld zijn wij, communicantjes, van start gegaan om ons voor te bereiden op de  
eerste communie. Zoals elk jaar begonnen we met een broodmaaltijd in het parochiecentrum.  
Natuurlijk met een eigengebakken broodje, dat we deelden met onze ouders. Op die avond  
maakten we ook kennis met elkaar, met pastoor Monninkhof en met pastor Marga.  
 

Het broodspel werd deze keer gespeeld door de ouders en de pastoor. In dat broodspel zijn  
allemaal verschillende soorten broodjes, en elk broodje denkt dat ie de beste is.  
We leerden dat iedereen anders is, maar dat we allemaal even goed zijn. Iedereen is nodig, hoe  
je er ook uitziet of smaakt. Dat geldt voor broodjes, maar ook voor mensen. 
 

 
Katinka Haas gaat ons in zes lessen klaarstomen, met behulp van onze ouders.  
We leren dan over de verhalen in de bijbel, over Jezus, over de kerk en over het sacrament dat we 
straks ontvangen. Elke keer dat we samenkomen, werken we ook aan het land van God. In dat 
land is iedereen welkom, en daar wordt geen ruzie gemaakt. Daar helpt men elkaar en daar is 
iedereen vriendelijk.  
 

Op 14 mei is de grote dag! Om 10.00u in de Heilig Hart Kerk. Komt u ook?  
 

 
Diaconie 
 

Uit het parochieblad nr. 6 van  “Kerkepad” voor Heino en Lierderholthuis 
 

Deelkasten 
 

Kent u het al? De deelkast? 
Bij mijn eerste inspectie vind ik de naam bijzonder doeltreffend gekozen. Het is een hele gewone 
kast waarin levensmiddelen staan die je zomaar, gratis, voor niets, noppes, kunt meenemen. 
Iedereen kan het pakken, ook ik. Even twijfel ik, er staan lekkere dingen tussen maar is dat 
wel voor mij? Die kast roept vragen bij mij op want.. hoe komen die producten daar? En voor 
wie zijn die levensmiddelen eigenlijk bedoeld? En waarom is die kast er überhaupt? 
 

Die vragen heb ik maar eens voorgelegd aan drie dames uit Heino die een deelkast beheren en 
er dus alles van weten: Marleen Gooiker, Paula Overkamp en Willy Zielman.  
 

Het gesprek begint met een verzuchting:” Tja, het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, zo’n deel-
kast” Willy legt uit: “In ons land zou elk mens normaal moeten kunnen voorzien in zijn/haar levens-
onderhoud. Maar dat is niet zo.” De deelkast is bedoeld voor mensen die niet goed rond kunnen 
komen en daarmee tekort komen. Ze kennen de voorbeelden van ouderen met een kleine porte-
monnee of gezinnen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.   
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Vanuit de samenwerkende kerken is daarom het idee geopperd om een deelkast te maken om 
juist die doelgroep laagdrempelig te ondersteunen. En in twee kerken in Heino is dat plan inmid-
dels gerealiseerd. Maar deze deelkas-
ten zijn niet de eersten in Heino, in het 
Dorpshuus en in de Dorpstraat staat al 
langer een deelkast (ieder met een ei-
gen beheerder). En er zullen er ook 
nog meer bijkomen; in Liederholthuis 
en Laag-Zuthem zijn de deelkasten in 
oprichting.  
Paula en Marleen beheren de kast in 
de Maria Hemelvaart kerk (Canadas-
traat) en Willy, samen met Rie en 
Ineke, de kast in de Nicolaaskerk 
(Dorpsstraat).  De deelkast is elke dag 
te bezoeken maar ’s avonds staan de 
deelkasten in de twee kerken achter 
slot en grendel, dat is wel zo prettig 
met het oog op vernieling.   
 

De deelkast wordt al goed gevonden. Producten zoals koffie, groente in een pot en pasta zijn aan 
het einde van de week weg. Andere zaken blijven wat langer staan (zoals luiers). Eén van de dames 
vertelt: “Soms vind ik een achtergelaten muntstukjes van een paar eurocent, mensen vinden het 
toch moeilijk om zomaar iets te pakken zonder ervoor te betalen”. Daarom is het ook goed dat de 
kasten een beetje uit het zicht staan: “Dat biedt toch wat privacy”.      
Er vindt een aantal keer per week een check plaats of de kast nog netjes is en of er geen producten 
over de datum zijn. Eén van de dames illustreert: “Laatst stond er een pot saus uit 2012,  ja dat kan 
natuurlijk echt niet”  Als de kast leeg raakt worden er boodschappen gedaan. Marleen: “Ik ga niet 
altijd op dezelfde dag aanvullen, dan wordt het voorspelbaar en rekenen mensen er op”.  
In principe staan er alleen levensmiddelen (o.a. eten en drinken toiletspullen, luiers, menstruatie-
benodigdheden) in de deelkast in de kerken. “Over bijvoorbeeld een fles wijn kun je discussiëren, 
maar tot nu toe doen we dat niet”.  Daarnaast moeten het natuurlijk wel houdbare producten zijn. 
Maar een voordeel. De kerken zijn vaak koel, dus vers fruit en groente blijven ook wel even goed. 
Soms staat er opeens een ‘grootverpakking’, dan verdelen de dames het in porties zodat het prak-
tisch ook te vervoeren is en natuurlijk moet het ook tonen: “Ik richt het ook altijd een beetje leuk in”.   
 

De diaconie en caritas hebben geld beschikbaar gesteld voor het beheren van de kasten in 
de kerk, maar anderen zetten gelukkig ook af en toe spullen in de kast. De dames zijn het roe-
rend met elkaar eens, “het zou iets van ons dorp moeten worden!”. Dat dorpelingen als een soort 
automatisme even in de kast kijken of er nog wat nodig is. En dat anderen die hulp nodig hebben 
zich vrij voelen om er wat uit te pakken. Het zou helpen als er wat meer bekendheid komt rondom 
de deelkasten. Willy vertelt: ”Ik heb ook bij de voedselbank aangegeven dat zij mensen uit Heino 
kunnen attenderen op de deelkasten”. Meer mensen moeten ervan weten zodat ook méér mensen 
er gebruik van kunnen maken.  
 

Eén prangende vraag heb ik nog steeds: Hoe weet je of daadwerkelijk mensen met een kleine por-
temonnee de producten komen halen/weghalen? Ook hier zijn de dames het over eens: “Dat weet je 
niet, wij controleren dat ook niet” Het is dus een kwestie van vertrouwen dat mensen vanuit hun 
eigen situatie inschatten of zij dit moeten gebruiken.     
 

Ik fiets, na het gesprek naar huis maar juist die uitspraak blijft me bij. Deze drie dames blijven ver-
trouwen in het goede van de mensen, daar kan ik soms nog wel wat van leren.  
En ik heb een antwoord op de vraag of de deelkast ook voor mij is. JA! Hij is van/voor iedereen. Op 
dit moment heb ik voldoende financiële mogelijkheden om er producten neer te zetten. Gek genoeg 
is dat aanvullen ook gewoon leuk om te doen. Doet u mee? De deelkast is ook voor/van u! 
Marieke Fix 
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“Het zoeken niet moe”, ik blijf onderweg. 
 

Na de coronaperikelen hebben we veel zin om onze activiteiten weer op te pakken, en samen een 
dag op pad te gaan. Deze keer hebben we gekozen voor bezinning en ontmoeting en wel in het 
“Klooster van de Zusters Franciscanessen in Denekamp” en een bezoek aan de Plechelmus 
Basiliek in Oldenzaal op 14 juni 2023. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
We vertrekken om 8.45 uur met Gebo tours vanaf de parkeerplaats van Café Reimink,  
Dorpsstraat 2, 8152BL in Lemelerveld en hopen om 10.00 uur aan te komen in Denekamp waar we 
ontvangen worden met koffie en koek. 
Daarna is een vertelling van de geschiedenis en uiteenzetting van de werkzaamheden van de zus-
ters die er verblijven sinds 1875. 
Na deze uiteenzetting is er een lunch in het klooster. 
Na de lunch sluiten wij ons aan bij het middaggebed in de kapel. 

 

 
 
Daarna stappen we in de bus en gaan we naar Oldenzaal waar we eerst op een terras neerstrijken 
om iets te drinken.  
 

 
 
 
  Wanneer we onze dorst  
  hebben gelest, gaan we  
  naar de 
  Plechelmusbasiliek  
  waar we onder leiding 
  van een gids een  
  rondleiding krijgen. 
 
 
 
 
 
 

 
Om 16.30 uur stappen we weer in de bus en rijden terug naar Lemelerveld waar bij Restaurant  
Reimink een diner voor ons klaarstaat. 
 

De kosten van deze dag bedragen € 60.00 {graag contant in de bus} 
Voor aanmelding kunt u zich opgeven voor 1 juni bij één van de bestuursleden: 
 
Ria Mars, tel:   06-57785904.  E-mail: marsria@hotmail.com. 
Coby v.d. Veen 06-22121124. E-mail: cobyvdveen@gmail.com. 
 
Wij hopen op een mooie deelname en een gezellige dag en zien u graag op 14 juni. 
Werkgroep: “Zoeken Niet Moe”. Ik blijf onderweg”.  
 

 
 

mailto:marsria@hotmail.com
mailto:cobyvdveen@gmail.com
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Pastoraal artikel 
 

Meimaand: Mariamaand 
 

Een parochiaan liet mij een foto zien op haar telefoon: 
een prachtig beeld van Maria met haar zoon Jezus op haar arm. 
Dat beeld had een plaatsje gekregen in haar tuinhuisje, daar had ze een hoekje ingericht  
speciaal voor Maria. Een soort van heel klein kapelletje was het geworden.  
Ze vertelde geëmotioneerd dat ze kortgeleden acht mensen uit haar familie en kennissenkring  
had verloren.  
En ja, dat is wel heel veel. Te veel. Hoe ga je om met zoveel verdriet? 
Ze had daarom toch maar eens acht kaarsjes tegelijk bij Maria aangestoken. 
Maria, die alle pijn en verdriet van mensen begrijpt.  
Maria, Troosteres der bedroefden.  
De Bijbel reikt weinig woorden aan van Maria. 
Twee beelden van haar die iedereen kent:  
-Maria als jonge vrouw met haar kind op haar arm. 
-Maria als vrouw van smarten, met haar dode zoon in haar armen: de Pieta. 
Zij, die er eerder was dan haar zoon. Het leven van Jezus was ingebed in het hare. Zij heeft zijn  
leven op de voet gevolgd en zijn dood nog zo`n veertien jaar overleefd.  
Maria is leerling van Jezus geworden; na de bruiloft van Kana ging zij met hem mee.  
Aan het Kruis sprak Jezus de volgende woorden tot zijn moeder: “vrouw, dit is uw zoon.’ En tegen 
zijn geliefde leerling: dat is je moeder.”  
Jezus gaf Maria de opdracht moeder te zijn van de leerling. En zoals die leerling haar aannam als 
moeder, zo mogen wij Maria ook aannemen als moeder.  
Of wij nu op bedevaart gaan, de rozenkrans bidden of een Maria altaartje hebben in onze achtertuin, 
Maria is altijd dichtbij. Alles begrijpt zij, alles mogen we bij haar neerleggen.  
Een mooie meimaand gewenst! 
Pastor Marga klein Overmeen  
 

En tot slot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Kijk 
           voor meer informatie 
over de vieringen in onze parochie 
                op Hemelvaart  
                  en Pinksteren 
                          op 
      www.emmanuelparochie.nl 

 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/

