Sint Vitus te Dedemsvaart

Heilig Hart Kapel
Het Heilig Hart beeld stond al een tijdje in
het Parochiecentrum.
Van de familie Brinkhuis kregen we de onderdelen van het oude hoofdaltaar terug.
Met deze onderdelen hebben we een mooie
kapel gemaakt achter in de kerk.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte
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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

In de loop van het jaar zal ook de Mariakapel
opgeknapt worden.
Dagelijks is onze kerk open voor gebed
of bezinning, bezichtiging of om een
kaarsje aan te steken.
Locatieraad St. Vitus Dedemsvaart
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Kruisweg voor de kinderen
Normaal gesproken houdt de katholieke basisschool Sint Nicolaas twee keer per jaar op de woensdagochtend voor Kerst en Pasen een viering in de kerk waarbij ook ouders/verzorgers en dorpsbewoners van harte welkom zijn. Vanwege de Coronamaatregelen hebben we besloten dat de
schoolviering niet door kan gaan. Ter vervanging van deze viering, hebben alle klassen afzonderlijk op woensdag 31 maart een bezoek gebracht aan de kerk. Pastor Marga klein Overmeen
heeft in de kerk met de kinderen gesproken over onze deelname aan de Vastenactie en over de
verhalen en betekenis van (Palm)Pasen. Met de kinderen uit de bovenbouw is er aan de hand
van de staties gesproken over het Paasverhaal.

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Palmpasenviering
Op zondag 28 maart was er uitgaande van de Raad van Kerken in Lemelerveld een Palmpasenviering om 10;00 uur. Dit keer in een lege Heilige Hart Kerk, maar wel via livestream te volgen.
Dus zonder optocht met kinderen en hun versierde Palmpasenstokken, een ezel, op weg naar de Brugstede of het Anker. Een groot gemis.
Maar het was wel heel bijzonder hoe het nu georganiseerd was, Lemelerveld is immers niet voor
één gat gevangen. De kinderen konden woensdagmiddag een pakketje ophalen bij de kerk
om daar thuis hun Palmpasenstok mee te versieren. Maar liefst 46 pakketjes zijn er opgehaald. Als verrassing was ezel Sientje daarbij aanwezig en natuurlijk konden een paar kinderen op de ezel een rondritje maken door de pastorietuin.
Zo was het toch nog een mooie Palmpasen.
Natuurlijk hopen we volgend jaar
weer op een mooie optocht met heel veel kinderen.

2

Restauratie kerktoren

De renovatie van de kerktoren in Lemelerveld is in volle gang.
Voor belangstellenden is er een bijna dagelijks verslag te volgen
op de site van de H. Hartparochie Lemelerveld.

Strooiveld binnenkort beschikbaar
Nu ook in de Lemelerveldse geloofsgemeenschap een crematie steeds meer toeneemt,
is vorig jaar een tweede urnenmuur gebouwd.
Begin maart van dit jaar is ook een strooiveld gereedgekomen.
Deze kunt u vinden tussen de Mariakapel en
de nieuwe urnenmuur.
Daarom is het nu mogelijk om de as van een
dierbare uit te strooien op ons kerkhof.

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Afscheid Lies Kieftenbeld
Per 1 april 2021 stopt Lies met haar werk in onze kerk.
Lies heeft maar liefst 30 jaar de kerk schoon
gemaakt.
1x in de 14 dagen op maandagmiddag werd er dan
volop gepoetst met heel veel plezier.
Lies, hartelijk dank voor al het werk wat je hebt
gedaan voor onze kerk!
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Pastoor Mijnhout 90 jaar
Dinsdag 2 maart jl. was wel een speciale dinsdagavondviering. In deze viering ging emeritus
pastoor Mijnhout voor. Deze dag is zijn verjaardag. Emeritus pastoor Mijnhout wilde heel graag
nog een keer voorgaan.
Een speciale dag, een speciale leeftijd.
Emeritus pastoor Mijnhout is 90 jaar geworden.
De Locatieraad en Pastoraatsgroep hebben emeritus pastoor Mijnhout een bloemetje bezorgd.

Catechese

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie

Om verspreiding van het COVID-19 virus
zoveel mogelijk te voorkomen,
zijn alle activiteiten
in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’
geschrapt

Oecumene

DE VLAG IN TOP!
Opnieuw hebben we als Podium van Kerken Dalfsen/Hoonhorst laten zien dat we verbonden
zijn met elkaar door het geloof. Want we willen geloven dat er heel veel is waarin we elkaar kunnen vinden. Eenheid in verscheidenheid, zou je kunnen zeggen.
In de veertigdagentijd is er vanuit de verschillende kerken elke avond een zgn. ‘Meditatief Moment’
verzorgd. Elke avond een kwartiertje om even stil te staan bij wat de veertigdagentijd voor ons
betekent of kan betekenen. Prachtige meditaties waren het, verzorgd door zowel professionele
voorgangers als door vrijwilligers. Alle ingevuld naar eigen ‘kleur en smaak.’
Op de site van Podium van Kerken kunt u zien hoe u deze terug kunt kijken.
Maar dat is niet het enige.
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Ook is er een vlag ontwikkeld door een aantal jongeren met prachtige eigentijdse iconen voor
de christelijke feestdagen. Alles vanuit de gedachte: ‘Hart voor Jou.’
Op 24 maart jl. is deze vlag feestelijk overhandigd aan de afgevaardigden van de verschillende kerken.
Voortaan zullen deze vlaggen wapperen op de christelijke feestdagen bij de verschillende
kerken.

Eén van de ontwerpers: ‘wij vinden het een goed idee om een vlag in de mast te hijsen als wij een
christelijke feestdag vieren. Een mooi teken dat wij iets te vieren of te gedenken hebben. Een
teken waar misschien naar gevraagd wordt, waardoor ook het gesprek op gang komt waarom bij die
kerk de vlag uithangt.’
Weer een paar mooie initiatieven waar we als Podium van Kerken trots op zijn!
Marga klein Overmeen

Pastoraal artikel

Allen broeders en zusters
Zoals U ongetwijfeld hebt gehoord, heeft onze paus Franciscus onlangs een moedige reis ondernomen naar Irak. De reden van zijn tocht is, dat in dit land de bakermat ligt van ons christelijk geloof,
maar ook van andere religies, namelijk jodendom en de islam. Ooit is Abraham, die door alle drie
deze religies wordt beschouwd als grondlegger van hun geloof, vanuit Ur, een oude stad in het huidige Irak, op pad gegaan, een hem onbekende toekomst tegemoet.
De reis van onze paus was niet zonder risico’s, vanwege het coronavirus, wat ook daar woekert, en
vanwege de gespannen situatie in deze regio. Maar toch mogen we zeggen, dat de reis van onze
paus volkomen geslaagd is en volledig aan haar doel heeft beantwoord. Franciscus kwam als ‘pelgrim van vrede’. Uiteraard wilde hij de christelijke gemeenschappen in Irak, die het in al het strijdgewoel zwaar te verduren hebben gehad, een hart onder de riem steken. Maar ook wilde hij als ‘verbinder’ de verschillende religies en andere groepen, die met elkaar in de clinch liggen, hoop op verzoening bieden. Dit vanuit de gedachte, dat we als mensen van goede wil, toch allemaal uit zijn op
vrede.
Deze inspiratie heeft onze paus onlangs nog uitgewerkt in een baanbrekend document, dat heet:
“Fratelli tutti”, ‘allen broeders en zusters’. Hierin pleit hij voor het wereldwijd zoeken naar gemeenschappelijke noemers, dit ook om de toekomst van komende generaties, veilig te stellen. Het gaat
om thema’s als beëindiging van alle vormen van geweld, een einde aan verspilling en vervuiling van
ons milieu, en ook het doorbreken van de veel te oude kloof tussen arm en rijk.
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Dat onze paus hiervoor de aandacht vraagt, lijkt me broodnodig. Want, zoals ik onlangs nog zag in
een voorlichtingscampagne van het Wereld Natuur Fonds (WNF): onze generatie is de eerste die
weet heeft van klimaatrisico’s, maar is ook de laatste die nog iets kan doen om de teloorgang van
Gods goede schepping te voorkomen.
Dat op deze manier ‘onze generatie’ op deze en andere brandende kwesties wordt aangesproken,
brengt de zaak natuurlijk dicht bij onze eigen leefwereld. Het is vijf voor twaalf, maar het is nog niet
te laat. Aan ons adres klinkt er een ernstige waarschuwing, maar er ligt ook een ‘schone uitdaging.’
Naar mijn mening mogen wij ons ook hier, in ons werkgebied, aangesproken voelen. Ook bij ons in
Salland en het Vechtdal, gaat het, zeker in deze ingewikkelde tijd, om het zoeken naar verbinding.
Want alleen samen komen we door deze huidige crisis.
Als voorbeeld noem ik U de situatie van onze jongeren. Hoe kunnen we hen een perspectief blijven
bieden op toekomst? Nu, in deze coronatijd, staan, door (noodzakelijke) beperkingen, hun opleidingsmogelijkheden, maar ook hun sociale contacten, onder immens zware druk. Maar dit is niet het
enige gevaar, dat voor hen op de loer ligt. Want door de erfenis van onze welvaartsmaatschappij,
staan ook natuur en milieu op het spel. Juist onder deze leeftijdsgroep lijkt moedeloosheid steeds
grotere vormen aan te nemen. En dit lijkt me geen goede ontwikkeling! Het is mijn vaste overtuiging,
dat we hieraan alleen iets kunnen doen, door, ook als kerk, over onze eigen grenzen heen te kijken
en – in samenwerking met andere kerken, maatschappelijke groeperingen en overheidsinstanties –
als ‘broeders en zusters’ de handen ineen te slaan, en te kijken, hoe we onze kinderen en kleinkinderen, een ‘stip aan de horizon’ kunnen bieden.
De noodzaak van deze gezamenlijke aanpak geldt volgens mij op veel meer gebieden. Ook als het
gaat om hoe we bijvoorbeeld onze lokale kerken kunnen behouden als plek van samenkomst en
ontmoeting voor de plaatselijke gemeenschap, zullen we mijns inziens, ter plekke de handen ineen
moeten slaan.
Van harte hoop ik, dat ook de komende verkiezingen een aanzet mogen bieden om verder te kijken
dan alleen het eigen belang, en samen de schouders te zetten onder onze gemeenschappelijke toekomst.
We weten nog niet wat die toekomst ons brengen gaat, maar in de geest van ‘fratelli tutti’ (‘allen
broeders en zusters’) mogen we deze – in het voetspoor van onze aartsvader Abraham – hoopvol
tegemoet gaan.
Pastoor André Monninkhof
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