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Voor onze geloofsgemeenschap zijn pastoor Hermens de eerst
aanspreekbare pastoor.
De eerst aanspreekbare pastoraal werkers zijn G. Noordink en M.
Klein Overmeen.
BEREIKBAARHEID
Secretariaat
Voor alle parochiële vragen
secretariaat: Posthoornweg 6, 8152 AZ Lemelerveld
e-mailadres: info@parochielemelerveld.nl, tel. (0572) 371253
Geopend voor misintenties e.d.:
Maandag- en donderdagmorgen van 9.15-11.30 uur.
Buiten openingstijden is in dringende gevallen de locatie
bereikbaar op 06-51373589.
Ook kunt u zich wenden tot de leden van de pastoraatsgroep:
Diny Berghuis
371927
Martin Haas
353864
Lyda Hofhuis
373721
Fons Wanink
371641
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Parochiecentrum
Telefoon (0572) 370035
Bankrelaties
Parochiebestuur (huwelijk, jubilea, uitvaart, misintenties etc.)
Rabobank NL34RABO 0127801405
Parochiefonds/Actie Kerkbalans
Rabobank NL11RABO 0127802207
ADRESSEN
Locatieraad
Voorzitter
Financieel beheerder
Notulist
Secretaris

Willy Veltmaat
Leo Broeks
Riet Warnar
Ria Henning

06-15655421
373270
371962
372466

Parochiële bezoekgroep
Contactadres Anja Holterman

371766

Ziekenhuisopname en ontslag
Secretariaat

371253

Redactie parochieblad
Secretariaat Posthoornweg 6

371253

Bezorging misboekjes
Herman Boerkamp

368039

Caritas
Contactpersoon Jan Hofhuis

373721

Kerkradio
Secretariaat
Jan Groote Bromhaar

371253
372652

Parochiecentrum
Contactpersoon Riky Brok

372023

2

AAN DE VASTEN VOORAF
De eerste twee maanden van het jaar vind ik doorgaans heel saaie
en sombere maanden. De bomen zijn kaal, de velden staan leeg.
Omdat het vaak koud en nat en guur is blijven de meeste mensen
binnen zodat ook de straten in de dorpen en steden een beetje
troosteloos leeg lijken.
Af en toe zie je toch 's avonds in januari mensen langs de deuren
gaan. Want juist wanneer het buiten onaangenaam is, zijn de
meeste mensen gewoon thuis. En dan is de kans het grootst dat je
ze kunt benaderen voor de Aktie Kerkbalans. Gelukkig zijn er nog
steeds veel mensen goedgeefs en dragen ze zo financieel bij aan
onze geloofsgemeenschappen.
Maar midden februari valt er hier en daar nog iets vreemds te zien.
Dan gaan mensen de straat op om te kijken naar een zootje
ongeregeld dat in een vaak vreemde outfit met veel kabaal door de
straten trekt. Het wordt een carnavalsoptocht genoemd. Hoewel de
wereld en de natuur geen enkele aanleiding geven om zonnig en
fleurig en opgedirkt en vrolijk te zijn, toch doen ze of het de
normaalste zaak van de wereld is. Ook in het gebied van onze
Emmanuelparochie zijn maar liefst zes carnavalsverenigingen
actief. En elk daarvan heeft een eigen optocht, een eigen galaavond met jaarlijks wisselende thema's. Nogal wat mensen
vermaken zich door de feesten die ze organiseren; niet alleen voor
zichzelf, maar ook met de kinderen in de scholen en voor mensen
in de woonzorgcentra. En natuurlijk kennen ze allemaal
merkwaardige namen die op z'n minst de wenkbrauwen doen
fronsen. Zo kennen we de Piepenplassers in Vilsteren, de
Hoonhakkers in Hoonhorst, de Sökkestoppers in Heino, de
Sprokkelaars in Lemelerveld, de Venekloeten in Dedemsvaart en
de Turftrappers in Slagharen.
Het mooie van al die verenigingen is dat ze in de donkere dagen
vrolijkheid en ontspanning in hun omgeving brengen. En tegelijk
leggen ze met humor soms de vinger op gevoelige lokale thema’s.
Samen maken ze een feest van gezelligheid en ontmoeting. En
vliegt er een feestganger letterlijk of figuurlijk uit de bocht, dan is er
altijd de vereniging nog, die een verdwaalde mens opvangt.
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Het helpt mensen om zichzelf niet al te serieus te nemen. Vaak
helpen ze ons om met een kwinkslag andere accenten te leggen.
Ongetwijfeld komen we dit jaar ook weer mensen tegen die het
mailen verwarren met melen of houden ze mensen letterlijk aan
het lijntje. En de kinderen zullen op de dinsdagmiddag verkleed
aanbellen om met hun foekepot wat voor hun snoeptrommel te
verzamelen. Carnaval komt van het Latijnse begrip carne levare,
oftewel het wegnemen van het vlees, want na de dinsdagavond
begint de vastentijd op Aswoensdag. En dan was men verplicht tot
aan Pasen heel sober te leven en te eten. Maar voordat het zover
is nog gauw even de bloemetjes buiten zetten, want daarna is het
afgelopen met de pret. Het is alsof mensen nog gauw even de buik
vol eten voordat ze gaan lijnen. Nu is de vastentijd in ons huidige
land bijna verdwenen, maar de uitspattingen ervoor niet. Eigenlijk
wel jammer, want de ervaring dat iets even niet te gebruiken is,
doet de waardering ervan ook groeien.
In sommige gemeenschappen wordt die periode voor Aswoensdag
ingeluid met een carnavalsviering. Op verzoek van de
carnavalsvereniging wordt er dan in de kerk een start gemaakt.
Om zo nog een beetje aan te geven waar de wortels van het feest
liggen. Ook in die vieringen wordt met een kwinkslag naar de
wereld gekeken en met humor over het evangelie nagedacht.
Want ook Jezus begaf zich graag onder de mensen en meestal
hield hij de mensen met wijsheid en inzicht een spiegel voor.
Dit jaar gaat het evangelie over de eerste leerlingen die Jezus
volgen. Dat doen ze spontaan, enthousiast, maar vooral ook vol
overtuiging omdat ze van binnen weten dat ze de goede weg
opgaan. En natuurlijk is dan de vraag aan ons nu: wie volgen wij
eigenlijk? Is dat die van de mode, de aanbiedingen, de lokkertjes
van de reclame, de vloggers en de bloggers van Twitter, het
mooiste meisje van de klas, de vriendjes van facebook? Of willen
we dat volgen wat ons leven zinvoller, dieper en betekenisvoller
maakt. Een goed carnavalsfeest zorgt voor nadenkertjes en ik
hoop maar dat ze ons weer echt aan het denken zetten.
Een mooi carnaval en een goede weg naar Pasen gewenst.
G. Noordink, pastor
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Dinsdag 6 februari
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor H. Hermens.
Woensdag 7 februari
Om 10.00 uur inloopmorgen in Brugstede.
Zaterdag 10 februari
Geen viering.
Zondag 11 februari, 6e zondag door het jaar
Om 09.00 uur woord/communieviering met zang van
Herfstklanken.
Voorganger: past. werker M. klein Overmeen.
In Vilsteren: geen viering.
Intenties 11 februari
Wim Kogelman; overl. fam. A.J. Herder; overl. fam. HerderHaverkort; overl. ouders Herbrink-de Graaf; j.g.t. Hetty Spikker en
fam. Huijsmans-Koopman; overl. ouders Huijsmans-Kroes en Iny;
overl. fam. Elshof-Kappert; Harrie en Richard Hansman;
Bertus Kok; j.g.t. Bernardus Langenkamp; overl. ouders DijkmanHendriks; Bernard Jansen, Annet en Jasper; Gerrit Velthuis;
overl. fam. Neppelenbroek; Herman Heerink; Gerard Jansen; Jan
en Annie Zwakenberg-de Graaf; Bernard Mensink; overl. ouders
Mars-de Graaf; j.g.t. Johan Langenkamp en Emiel;
Herman Brandwacht en Gerrit Huis in ’t Veld; overl. ouders
Hekkink-Hofman en Arnaud; Mien Tielbeke-Broekman.
Dinsdag 13 februari
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
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Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Om 19.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: past. A. Wenker
Intentie 14 februari
Uit dankbaarheid.
Vrijdag 16 februari
Om 19.00 uur weeksluiting in Brugstede verzorgd door Brugkerk.
Zaterdag 17 februari
Om 19.00 uur eucharistieviering met zang van Voices.
Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
Kinderwoorddienst.
Zondag 18 februari, 1e zondag 40-dagentijd
Geen viering.
In Vilsteren: om 11.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor H. Hermens.
Intenties 17 februari
Overl. fam. A.J. Herder; overl. fam. Herder-Haverkort; overl.
ouders Herbrink-de Graaf; Bernard Boerkamp; overl. ouders
Sibelt-Rozendal; overl. ouders Dijkman-Hendriks; Jan, vader,
moeder en Harrie Herms; Mien Tielbeke-Broekman.
Dinsdag 20 februari
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
Intentie 20 februari
Uit dankbaarheid.
Zaterdag 24 februari
Geen viering.
Uitreiking H. Communie in Brugstede.
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Zondag 25 februari, 2e zondag 40-dagentijd
Om 09.00 uur eucharistieviering met zang van Con Amore.
Celebrant: pastoor H. Hermens.
In Vilsteren: om 11.00 uur woord/communieviering.
Intenties 25 februari
Overl. ouders Legebeke-Hansman; overl. fam. A.J. Herder;
overl. fam. Herder-Haverkort; overl. ouders Herbrink-de Graaf;
Hans Kiekebosch; Tonnie en Bennie Zwienenberg en overl.
familie; overl. ouders Dijkman-Hendriks; Ronnie Smit en overl.
familie; Gerrit Velthuis; Marietje Mulder; overl. ouders KoenjerSchrijver; Ans Wanink-Luttikhuis; Antoon Jansen Holleboom;
Herman en René Boerkamp; Piet Huijsmans; Mien TielbekeBroekman.
KOPIJ EN MISINTENTIES
Het eerstvolgende parochieblad zal op maandag 26 februari
verschijnen. Kopij en intenties voor dit parochieblad moeten vóór
maandagmorgen 19 februari 11.30 uur binnen zijn op het
parochiesecretariaat.
KOSTERS
Week 5 t/m 11 febr.
Week 12 t/m 18 febr.
Week 19 t/m 25 febr.
In de weekenden

Marinus v.d. Vegte
Jan Gr. Bromhaar
Marinus v.d. Vegte
Martin Haas

tel. 372170
tel. 372652
tel. 372170
tel. 353864

DOPEN
De eerstvolgende datum van de
doopvoorbereiding en doopviering is nog niet
bekend.
Ouders, wilt u bij de geboorte van uw kind
een kaartje sturen naar het
parochiesecretariaat? Bij voorbaat dank.
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GEDOOPT
Op 28 januari zijn gedoopt:
Thijmen Hallink, zoon van Stefan en Maaike Hallink.
Chloé Herbrink, dochter van Koen en Lotte Herbrink.
Noé van Beesten, dochter van Marcel en Anne van Beesten.
COLLECTES
Collectes december 2017
Kaarsengeld december 2017

€ 1078,20
€ 461,74

COLLECTANTEN
11 febr.
14 febr.
17 febr.
25 febr.

09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.00 uur

F. Wanink/B. Kogelman
J. Mulder/H. Gerritzen
H. Hekkink/H. Holterman
H. Gerritzen/G. Koenjer

VERGADERAGENDA
Ma
5 febr.
Geloven Nu
Woe 7 febr.
Werkgroep pelgrimage
Do
8 febr.
Voorbereiding vastenviering
Woe 14 febr.
Voorbereiding vastenviering
Do
15 febr.
Raad van Kerken
Locatieraad
Ma
19 febr.
Redactie parochieblad
Di
20 febr.
Vormselgroep
Do
22 febr.
Voices/jaarvergadering
Ma
26 febr.
Groep woord/communieviering

20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

ONZE JARIGEN…
6 febr. mevr. W.M. Berends-Huijsmans, Dwarsweg 1, 84 jaar;
7 febr. dhr. G.B. Harink, Hooilanden 49, 80 jaar;
13 febr. mevr. T.H.M. Boerkamp-Lugtenberg, Schoolstraat 49, 85 jaar;
14 febr. dhr. A. Groote Stroek, Achterkampweg 31, 92 jaar;
14 febr. dhr. H.V. Lenferink, Blikman Kikkertweg 1a, 82 jaar.

Namens de parochie van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor
het komende jaar.
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SCHOONMAAKROOSTER KERK
Week 8
Tonny Elsman/Annie Dragt
Riek Harink/Tonny Boerkamp
SLEUTEL PAROCHIECENTRUM
Week 5 t/m 11 febr.
Riky Brok,
Nijverheidsstraat 52, tel. 0572-372023
Week 12 t/m 18 febr.
Annie Dragt,
Punterstraat 9, tel. 0572-372670
Week 19 t/m 25 febr.
Riky Brok,
Nijverheidsstraat 52, tel. 0572-372023
Vanaf een half uur voor de bijeenkomst in het parochiecentrum
kunt u de sleutel bij hen thuis afhalen.
OPBRENGST KERKBALANS 2018
Beste parochianen,
Ik mag u de opbrengst bekend maken van de Aktie Kerkbalans
2018. De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment
komt op € 76.651,- Vorig jaar kwamen we toen uit op € 73.051,Dat is dus € 3600,- meer dan vorig jaar. We zijn ontzettend blij met
deze ontwikkeling na de dip van een paar jaar terug. Elk jaar
komen er naderhand nog wel een aantal kerkbalansenveloppen
binnen of wordt er direct over gemaakt zonder dat er een
antwoordformulier terugkomt. Dat geeft hoop op een mooi bedrag,
dus: mocht u het vergeten zijn om aan de kerkbalans mee te doen;
het kan het nog steeds! Van harte aanbevolen in ieder geval. Onze
locatie kan het geld goed gebruiken om de dagelijkse gang van
zaken te blijven organiseren. Daarnaast hebben we, nu de kachel
vervangen is, het schilderen van de binnenzijde van de kerk dit
jaar op de planning staan. Ik wil, namens Pastoraatgroep en
Locatieraad, iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage,
maar speciaal de wijkvertegenwoordigers met hun helpers voor
hun inspanningen van deze geslaagde kerkbalans-actie. Er moest
hier en daar wat extra hulp gevraagd worden, maar we hebben het
gered.
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Voor het komende jaar zijn we trouwens nog een paar mensen
nodig en wel specifiek voor de buurt Nieuwe Landen. Mocht u op
deze manier een bijdrage willen leveren, dan graag! Wij als
Locatieraad enPastoraatgroep kunnen het namelijk niet alleen
rondzetten. Daar zijn we elkaar bij nodig. Samen de schouders
eronder om onze Heilig Hart kerk een levendig middelpunt in
Lemelerveld te laten zijn.
Laat dat onze drijfveer zijn en blijven.
Leo Broeks, penningmeester
DIGITAAL INSTUREN KERKBALANS
De wijkvertegenwoordigers zijn afgelopen week langs geweest om
de antwoordformulieren voor de kerkbalans op te halen. Het kan
natuurlijk zijn dat ze u gemist hebben, omdat u niet thuis was op
dat moment. U kunt het antwoordformulier dan naar het
parochiecentrum brengen en in de postbus deponeren of tijdens
de openingstijden op het secretariaat afgeven op maandag- en
donderdagmorgen. Mocht het allemaal niet uitkomen dan mag u
het formulier ook digitaal insturen. Scan het ingevulde formulier in
of maak een foto ervan en stuur deze via email op naar de
penningmeester. Uw bijdrage is meer dan welkom. Mijn email
adres is: lbroeks@kpnplanet.nl. Met vriendelijke groet,
Leo Broeks, penningmeester
LEDENAVOND ZIJACTIEF EN DRIEKLANK
Op woensdag 7 februari houden de dames van ZijActief en
Drieklank weer hun gezamenlijke avond.
Deze keer kunnen zij genieten van het cabaretgezelschap
‘De Olde Deerns’. Zij bieden een avond, in het dialect, vol
sketches en liedjes over dagelijkse dingen van nu en vroeger.
Soms hilarisch, soms ontroerend en ook met veel herkenning.
De avond begint om 20.00 uur in de Brugkerk.
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‘HET ZOEKEN NIET MOE. IK BLIJF ONDERWEG…’
Op 28 februari 2018 organiseert de werkgroep ‘Het zoeken niet
moe. Ik blijf onderweg…’ een middag met als thema:
Moderne Devotie. We hebben Mink de Vries uit Zwolle bereid
gevonden ons hier meer over te vertellen. Mink de Vries is de spin
in het web achter de beweging van de Moderne Devotie in de
huidige tijd. Wat is Moderne Devotie?
Aan het eind van de Middeleeuwen was de macht van de kerk
dermate groot, dat het niet anders kon, of er kwam een
tegenbeweging. Deze beweging wordt de Moderne Devotie
genoemd. Geert Groote en Thomas a Kempis waren beide grote
voortrekkers. De nieuwe gedachte was, dat de mensen zelf
verantwoordelijk zijn voor hun denken en daden. Dit uitte zich in
het dagelijkse leven o.a. in meer saamhorigheid, meer zorg
hebben voor elkaar, meer gemeenschapszin. In de huidige tijd lijkt
dit alles soms nagenoeg verdwenen. Mink pleit ervoor om deze
waarden van de Moderne Devotie weer in ere te herstellen. Het
leuke is, dat wij, in onze Sallandse cultuur veel van deze waarden
zullen herkennen! Mink is een zeer inspirerend verteller, en tevens
neemt hij ons aan de hand van beelden mee in de geschiedenis
en de glorietijd van het kloosterleven in de regio. We organiseren
deze middag op woensdag 28 februari om 13.30 uur in het
parochiecentrum van de geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus,
Posthoornweg 6 in Lemelerveld.
Agenda:
13.30 uur, ontvangst met koffie/thee.
14.00 uur, welkom door de voorzitter mevr. Rosendaal-Kroes.
Korte bezinning: Marga klein Overmeen.
Mink de Vries: Post Moderne Devotie.
Beelden over kloosters in de regio.
Pauze met koffie/thee.
Mogelijkheid tot vragen.
Mededelingen.
We hopen rond 16.00 uur de middag af te kunnen sluiten.
De kosten voor deze middag bestaan uit een vrije gift.
Graag tot ziens op 28 februari.
Werkgroep ‘Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg...’
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PROJECT SAMEN VOOR ELKAAR
Subsidie van € 3.000 toegekend voor project samen voor elkaar.
In verband met het teruglopend kerkbezoek en het stijgen van de
gemiddelde leeftijd van de kerkgangers, gaat de Locatieraad,
samen met de Pastoraatsgroep en onze vrijwilligerscoördinator
Nolly Holterman, bezig met het ontwikkelen van een visie op het
toekomstig gebruik van de kerk. Uitgangspunt is het behoud van
de kerk, waarbij de kerk voor en door de Lemelervelders gebruikt
kan worden. Waar mogelijk willen we, waar de visie leidt tot
concrete ideeën en plannen, die ook gaan invoeren. Bij het
opstellen van die visie gaat Eddy Oude Wesselink ons helpen.
Eddy is een deskundige van het KCWO (Katholiek Centrum
Welzijnsbevordering Overijssel), die in Overijssel veel ervaring
heeft met dit soort trajecten die kerkgemeenschappen meemaken.
Voor zijn ondersteuning is subsidie aangevraagd bij de provincie
Overijssel. Inmiddels is deze toegekend tot het maximale bedrag
van € 3000. We zijn van plan u regelmatig op de hoogte te stellen
van de voortgang van dit project. Bij vragen of opmerkingen
hierover kunt u terecht bij Henk Heerink, telefoon 06-18 60 00 50
of mail henk.heerink@gmail.com.
WERKGROEP DOOPVOORBEREIDING
Ik ben op zoek naar iemand die me wil helpen
binnen de doopgroep. Vind jij het leuk om samen
met ouders van dopelingen te praten over geloof
en het doopsacrament en wil jij wel eens helpen
bij een doopviering?
Nou dat is fijn, want dan ben ik op zoek naar jou!!!
Ongeveer 4 keer per jaar is er een doopviering met voorafgaand
een doopvoorbereidingsgesprek, waarbij de pastoor aanwezig is
en samen praten we over geloof en het sacrament en ik moet
zeggen er ontstaan altijd leuke gesprekken. Je denkt natuurlijk…
het kost veel tijd, nee, 1 avond en een uurtje doopviering per keer,
maar als je met meer bent kun je het afwisselen, dus dan blijft er
niet zoveel over.
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Nu denk je… dat is niets voor mij… dat kan ik niet… Tegelijkertijd
moet je je afvragen of dat zo is… Je kunt ook denken… misschien
is dit wel iets voor mij… en zeker kan ik dat, ik wil het wel eens
proberen en ik kom een avond om te kijken of het iets voor me is.
Nou dan zeg ik, twijfel niet en bel me op,
Lyda Hofhuis, tel 0572-373721. Je mag ook mailen, dan neem ik
contact met je op lyda.hofhuis@planet.nl.
Weet je, ik zou het erg fijn vinden want ik doe het nu alleen.
VRIJWILLIGERSNIEUWS
Er zijn al verschillende bedankjes gesproken en geschreven over
het einde van het herenkoor. Alle heren die zich hiervoor
gedurende heel veel jaren met hart en ziel hebben ingezet, heel
hartelijk dank. Het is tenslotte allemaal vrijwilligerswerk. Toch
willen we hier onze dank nogmaals naar voren brengen voor
dirigent Wim Sibelt. Hij heeft gedurende 11 jaar geheel op
vrijwillige basis het koor gedirigeerd. Met rust en aandacht
probeerde hij elk koorlid zo goed mogelijk tot zijn recht te laten
komen. Ook heeft Wim gedurende 22 jaar het koor
vertegenwoordigd in het Liturgisch Beraad. Gelukkig is Wim nog
niet uitgezongen, hij blijft als lid van Con Amore zijn toontje wel
meezingen.
Zoals in een vorig parochieblad stond geschreven, is de werkwijze
van de voorbereiding op de Eerste H. Communie veranderd. Er is
geen specifieke werkgroep meer. De ouders van de betrokken
communicantjes gaan nu samen met pastoraal werker
Marga klein Overmeen de voorbereiding met hun kinderen doen.
Dit houdt in dat de werkgroep Eerste H. Communie zoals die de
laatste jaren bestond, ophoudt te bestaan. Vanaf hier willen we
Anja Boerkamp, Esther Cents, Marleen Degens, Miranda Reimink,
Sandra Groote Schaarsberg, Carolien Harbers en Irma Vos van
harte bedanken voor hun inzet voor de kinderen gedurende enige
jaren.
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JAARVERGADERING ZIJACTIEF
ZijActief kan op een geslaagd 2017 terug kijken.
Dat bleek op de jaarvergadering, die woensdag 17 januari werd
gehouden. Voorzitter Annie Kelder kon in haar openingswoord
bijna 70 leden verwelkomen, waaronder een nieuw lid. Zij leidde
de avond in met een toepasselijk gedicht ‘Nieuwjaar’. Uit het
jaarverslag bleek, dat ZijActief een gevarieerd programma had
geboden en dat de bijeenkomsten goed werden bezocht.
Het jaar- en het financieel verslag werden goedgekeurd. Nieuwe
kas- en reiscommissieleden hebben zich aangemeld. Wijk 12 is
gekozen voor invulling van de ledenavond van 18 april. De dag- en
avondfietstochten worden dit jaar verzorgd door wijk 4. Daarnaast
is de kerstviering voor 2019 in handen gekomen van wijk 1. Bij de
bestuursverkiezing is Annie v.d. Berg gekozen als nieuw
bestuurslid. Vele bedankjes waren er voor de leden die in het
afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd. In de pauze werd
het glas geheven op 2018, het jaar dat ZijActief haar
80 jubileum jaar mag vieren. Vervolgens werd de avond opgevuld
onder genot van een hapje en drankje met een gezellige bingo,
voorzien van leuke prijzen.
Mededelingen: vrijdag 6 april brengen wij wederom een bezoek
aan het Twents Theater. Inlichtingen en opgave bij Riet Elders, tel.
354959.
ONZE KNIKENGEL IS WEER TERUG

De knikengel is weer terug van de restaurateur.
Deze heeft het hoofdje van de engel weer volledig
nieuw nagemaakt.
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JUBILERENDE KOORLEDEN
De viering van zaterdagavond 13 januari was een bijzondere en
sfeervolle woord/communieviering. Wegens omstandigheden was
het Sint Caeciliafeest op 18 november niet doorgegaan. Omdat het
herenkoor ophoudt te bestaan werd besloten dit feest alsnog
gezamenlijk met het dameskoor te vieren. In deze dienst zongen
de beide koren voor de laatste keer samen. Dit onder leiding van
Gerda Teelen en met orgelbegeleiding van Miranda Temmink. Aan
het einde van de viering werden er maar liefst drie leden van het
dameskoor gehuldigd. Betsy Ogink-Eijkelkamp vierde haar
50-jarig jubileum als koorlid, Gerda Meijer-Koetsier en
Trees Langenkamp-Kogelman hun 25-jarig jubileum. Zowaar een
hele prestatie. Al die jaren bezochten deze dames trouw de
repetities en ontelbare keren hebben ze gezongen tijdens
weekendvieringen, avondwakes en uitvaarten. Ook menigmaal
werd er gezongen met bruiloften en jubilea, al wordt dit de laatste
jaren wel minder. Aan het slot van de viering en onder toeziend
oog van de overige koorleden, familie en verdere parochianen,
mocht voorganger pastor Butti namens de Sint Gregoriusvereniging hen de versierselen opspelden. Voor Betsy een gouden
speld en voor Trees en Gerda een eremedaille in zilver. Daarnaast
werd hen een oorkonde overhandigd en kregen ze bloemen
aangeboden van de parochie. Pastor Butti sprak ook een
dankwoord uit voor het herenkoor dat zich jarenlang ingezet heeft
voor onze geloofsgemeenschap. Na de viering werd het feest
voortgezet in het parochiecentrum. Daar mochten de jubilarissen
vele felicitaties in ontvangst nemen en werden ze door de medekoorleden nog eens extra toegezongen. Ook zongen de dames
een afscheidslied (door Trees Langenkamp geschreven) voor het
herenkoor dat nu definitief ophoud te bestaan. Dit koor werd in de
loop van de jaren steeds kleiner en hun dirigent Wim Sibelt besloot
er mee te stoppen. Er komen geen jongere leden bij en daardoor
is het niet mogelijk om nog langer door te gaan. Voor de laatste
keer zongen ze nog een prachtig zelfgemaakt afscheidslied waarin
de jubilerende dames ook niet vergeten werden.
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Ondanks de weemoed van het afscheid werd het een bijzondere
gezellige avond waarin enkele heren voorstelden om het volgende
Caeciliafeest maar weer gewoon samen met het dameskoor te
vieren. In haar dankwoord sprak voorzitter Anny Huijsmans haar
waardering uit voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze
geslaagde avond.
VERSLAG VAN DE PAROCHIEAVOND OP 16-11-2017
Voorzitter van de Locatieraad Willy Veltmaat heet iedereen van
harte welkom. Hij staat even stil bij het overlijden van Ton Ruiter.
Openingsgebed door parochievicaris Johan Rutgers
Ton was een gewaardeerd persoon in Lemelerveld, hij steekt een
Maria blauwe kaars voor hem aan. We bidden in stilte, daarna een
Onze Vader en een Wees Gegroet.
Notulen parochieavond 17-11-2016
De notulen worden onder dankzegging aan Riet Warnar
goedgekeurd.
Mededeling Locatieraad door Willy Veltmaat
Dit jaar is intensief gezocht naar opvolging in de Locatieraad. Het
liep als een rode draad door het jaar heen. Helaas is het niet
gelukt! We zullen komend jaar ingaan zonder voorzitter in de
Locatieraad. De penningmeester zal nog wel de Aktie Kerkbalans
doen. Persoonlijk vind ik dit erg teleurstellend, want het is echt een
mooie taak waarvoor veel waardering is. Ook is de samenwerking
met andere vrijwilligers leuk en waardevol.
Vorig jaar, een week na de parochieavond, is er afscheid genomen
van Riet Mulder. Zij werd zeer gewaardeerd en dat is wel
gebleken, de receptie waarin men afscheid van haar kon nemen
werd massaal bezocht. Inmiddels zijn we al weer meer gewend
aan Marga klein Overmeen met haar eigen werkwijze, wat ook
goed loopt.
De ruiming op ons kerkhof was een hele operatie. Het heeft veel
voorbereiding en overleg gekost, maar de werkgroep heeft het
prima geregeld. Onlangs is dit project afgesloten met de plaatsing
van een klein monumentje op het knekelgraf achter het kruis.
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Het is de bedoeling om in 2019 weer te gaan ruimen, de
voorbereidingen daarvoor zijn al gestart.
Op het kerkhof zal ook nog 1 kruis verwijderd worden. Er hoort er
maar 1 te zijn. Verder zal er volgend jaar overgegaan worden op
aluminium bekisting tijdens de grafdelving omdat het makkelijker
werkt dan de zware houten bekisting die nu nog gebruikt wordt.
Voor de uitbreiding van de urnenmuur wordt nu al voorwerk
gedaan. Want dat willen we volgend jaar uitvoeren.
Achter de schermen is ook hard gewerkt aan de administratieve
procedure voor grafaktes. In het verleden is dit niet altijd goed
gegaan. We moeten de gegevens kunnen terugvinden en
natuurlijk ook het grafrecht respecteren. Ook hier weer veel hulp
van onze vrijwilligers!
Het afgelopen jaar waren er ook weer koninklijke onderscheidingen voor een paar toppers uit ons keurkorps. Annie en Riky
werden blij verrast met de versierselen en de receptie die we hen
bij deze gelegenheid aanboden. Wij wisten het al heel lang dat ze
zoveel voor de medemens betekenen, maar nu weet heel
Lemelerveld het. Ook Betsy Boerkamp werd in het zonnetje gezet
voor vele jaren vrijwilligerswerk. Zij werd samen met haar man
tijdens het Heilig Hart feest naar voren geroepen om de oorkonde
voor 40 jaar vrijwilligerswerk in ontvangst te nemen.
Afgelopen zomer kregen we van de familie Te Wierik, die in het
huis aan de Schoolstraat 53 woonden, te horen dat ze wilden
verhuizen naar Arnhem. Het huis zou dan per 1 september leeg
komen. Door snel te handelen en een goede makelaar in te
schakelen konden we de leegstand beperken tot 1 maand. Dit
levert onze geloofsgemeenschap toch bijna € 1.000,- in de maand
op. Er komen nog wel kosten voor reparaties en aanpassingen om
de woning in goede staat te houden. De nieuwe huurder, familie
Van Veen, heeft de intentie om langer te blijven wonen en er is nu
een huurcontract voor 2 jaar getekend. De familie Van Veen heeft
2 dochters, de heer Van Veen is zelfstandig accountant.
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Dit jaar stond het binnenschilderwerk van de kerk op de planning.
Dit hebben we ook aangegeven in onze brief bij de
Aktie Kerkbalans.
Maar nu is eerst de verwarmingsketel aan vervanging toe. Daar
konden we echt niet meer de winter mee ingaan. Er wordt deze
week nog hard gewerkt aan het installeren van de nieuwe
installatie en we hopen dit weekend van de warmte van de nieuwe
ketel te kunnen genieten. De warmte zal op een andere manier de
kerkgangers bereiken. Met een betere efficiëntie gaan we ervan uit
dat de stookkosten ook zullen dalen. Als de opbrengst van de
Aktie Kerkbalans in het komende jaar ook weer zo positief uitpakt
als dit jaar, dan is het schilderwerk in 2018 aan de beurt.
U hoort dat we nog vol voor onze kerk en geloofsgemeenschap
gaan. Maar overal in Nederland zien we dat er kerken sluiten, ook
in de buurt. Het is ook zeker niet zo dat we alle signalen met
betrekking tot minder kerkbezoek en dergelijke negeren.
Henk Heerink vertelt in verband met het teruglopend kerkbezoek
en het ouder worden van de gemiddelde leeftijd van de
kerkgangers, gaat de Locatieraad, samen met de Pastoraatsgroep
en de vrijwilliger coördinator Nolly Sibelt, bezig met het
ontwikkelen van een visie op het toekomstig gebruik van de kerk.
Uitgangspunt is het behoud van de kerk, waarbij de kerk voor en
door de Lemelervelders gebruikt kan worden. Een eerste stap is
gezet doordat Rob de Jong, directeur van de Vrijwilligerscentrale
Deventer, ons een aantal avonden begeleidt bij het werven van
nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. Een volgende stap is dat
Eddy Oude Wesselink met ons die nieuwe visie gaat opstellen.
Eddy is een deskundige die in Overijssel veel ervaring heeft met
dit soort trajecten die kerkgemeenschappen meemaken.
Voor zijn ondersteuning is subsidie aangevraagd bij de provincie
Overijssel (na de parochieavond toegekend tot het maximale
bedrag van € 3000,-).
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Mededelingen vanuit het pastorale team door Johan Rutgers
Er zijn sinds augustus 2017 nog maar 2 priesters, pastoor
Hans Hermens en parochievicaris Johan Rutgers. In korte tijd zijn
er 3 pastoraal werkers vertrokken en is Marga klein Overmeen in
het team erbij gekomen, zij is echter geen vervanging voor de
3 anderen. Net zoals pastoor Johan Rutgers geen vervanger is
van pastoor Wenker. Marga klein Overmeen heeft haar
standplaats in Lemelerveld, maar is pastoraal werker voor de
gehele Emmanuelparochie, evenals alle 5 teamleden, maar wel
contactpastor samen met H. Hermens en G. Noordink.
Beleidsplan: het pastorale team is bezig te komen tot een
beleidsplan. Dit is in samenwerking met diaken Marc Brinkhuis van
de H. Lebuinus parochie en parochie H. Kruis.
Website: er wordt gewerkt aan de website voor de
Emmanuelparochie, dit heeft wat voeten in de aarde en is
opgepakt door dhr. G. Boekel uit Hoonhorst en dhr. P. v.d. Berg uit
Hardenberg.
Liturgie: de eucharistieviering van de dinsdagavond naar de
ochtend. Dit n.a.v. het verzoek van de locatie om de mogelijkheid
te hebben een pastoor te kunnen spreken zoals dat voorheen met
Riet Mulder het geval was.
Mededelingen vanuit de pastoraatsgroep, Lyda Hofhuis
Op verzoek van het team is de dinsdagavondviering vanaf
september verplaatst naar de dinsdagmorgen om 09.00 uur.
Aansluitend is er dan koffie drinken, zodat er voor de kerkgangers
gelegenheid is elkaar te ontmoeten. De reactie van de
kerkgangers is positief. Er is afgesproken om het na 3 maanden te
evalueren.
Omdat er steeds minder kinderen worden gedoopt zal de
voorbereiding van de doopvieringen vanaf januari samen met
enkele andere geloofsgemeenschappen plaatsvinden. De
voorbereiding kan dan in een andere geloofsgemeenschap zijn,
maar het dopen gebeurt in eigen kerk.
Vanaf 31 december zal het herenkoor stoppen. De laatste viering
waarin zij zingen is op oudejaarsdag ‘s morgens om 09.30 uur. Bij
gebrek aan nieuwe zangers en het stoppen van de dirigent is dit
besluit genomen.
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De vieringen van de eerste H. Communie en het H. Vormsel
worden komend jaar wel weer gehouden. Maar ook hierin zal
verandering komen. Doordat er steeds minder kinderen worden
gedoopt zal de deelname aan de H. Communie en het H. Vormsel
ook afnemen, waardoor dit in de toekomst waarschijnlijk om het
jaar zal zijn. Dit jaar zal het H. Vormsel worden toegediend aan de
groepen 7 en 8.
Vanuit de Pastoraatsgroep wordt geprobeerd om de relatie
kerk/school te behouden.
Vanuit de Parochiemonitor wordt er van alles aangedaan om ook
de jeugd en jongeren zoveel mogelijk bij de kerk te betrekken.
Helaas gaat dit heel moeizaam. Er zijn een aantal keren
filmavonden georganiseerd waarbij iedereen werd aangeschreven
maar de belangstelling hiervoor is zeer gering. Geprobeerd zal
worden om het evt. in samenwerking met de Raad van Kerken op
touw te zetten. De carnavalsviering was afgelopen jaar een groot
succes en zal ook dit jaar weer worden gehouden. Ook willen we
proberen nog meer jonge gezinnen te betrekken bij de
vakantieviering.
Financiële zaken door Leo Broeks
Toelichting jaarrekening 2016.
De cijfers voor 2016 laten op de winst en verliesrekening een
negatief resultaat zien van € 8800. Nadere bestudering leert ons
dat de kosten dit jaar hoger zijn, doordat de tienerclub tegoeden
buiten onze kerk zijn geplaatst. Een bedrag van bijna 5000 euro is
naar de stichting Tienerclub gegaan. De achtergrond hiervan is dat
de tienerclub financieel meestal zelfvoorzienend is, maar dat de
geloofsgemeenschap over de gelden alsnog een bisdom bijdrage
moet afdragen. Dit vonden wij niet terecht. Daarnaast is er een
behoorlijke reparatie van de klok geweest in 2016 van 3500 euro
welke niet uit het fonds onderhoudsvoorzieningen geboekt mocht
worden. Daarom dus een negatief resultaat. Er zijn nog wel kleine
reserveringen naar de fondsen toe. Maar we moeten wel
constateren dat we naar de toekomst toe achteruit boeren.
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Over 2017 was er toch nog een plusje op de kerkbalanstotaal en
over de begroting van de Emmanuelparochie van 2018 zal er ook
een lagere last komen op de locaties. Hopelijk kunnen we het tij
dan keren en ondertussen proberen de vaste lasten zoveel
mogelijk te drukken. Wellicht, dat nu de kachel vervangen is, de
energiekosten wat lager uitvallen en dat we, door meer via email
het parochieblad te versturen, ook kunnen besparen op de
drukkosten.
Leo laat foto’s van de nieuwe kachel zien.
Henk Holterman geeft uitleg over het kerkhof.
In 2018 komt er een nieuwe urnenmuur bij de Mariakapel.
Trekking nummerreeks vrijval obligaties door Johan Rutgers
De series obligaties die dit jaar betaalbaar worden gesteld zijn:
04.14.24.34.44.
Verslag website door Leo Broeks
Er zijn bijna 200 bezoekers per dag. Ook mensen uit verschillende
landen bezoeken de site. Werkgroepen moeten zelf berichten
aanleveren voor de site.
Rondvraag
Samenvoegen dames- en herenkoor, de helft van de heren wil dit
niet ze willen stoppen. Met slechts 4 heren met het dameskoor
meezingen is geen optie wegens het evenwicht van stemmen
binnen het koor. Wim Sibelt geeft door dat het Ceciliafeest a.s.
zaterdag niet doorgaat i.v.m. het overlijden van Ton Ruiter, dit
wordt verschoven naar 13 januari 2018.
De koren vallen onder de Pastoraatsgroep.
Vraag over de knielbankjes of deze niet weg kunnen, ze zijn
onhandig. Hier zal naar gekeken worden.
Het is de laatste keer dat Willy hier voorzitter is. Leo leest een
stukje voor over de werkzaamheden van de laatste 10 jaar. Hij
bedankt hem namens allen met een kaars en een boeket bloemen.
Pauze
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Inleiding door parochievicaris Johan Rutgers
Johan Rutgers is namens het pastoraal team uitgenodigd door
Martin Haas om iets over zijn roeping te vertellen. Afgelopen
zondag was hij 1 jaar priester. Hij heeft 3 iconen bij zich.
Icoon Willibrord, was zijn voorspraak bij zijn benoeming, in Gods
naam gelukkig te zijn. Hij heeft het geloof van Jezus gebracht.
Icoon Athanasius, bisschop in Noord Afrika, door hem een
fundament voor zijn eigen geestelijk leven gevonden.
Icoon Serafim van Sarov, Belang van het gebed, vieren van de
sacramenten met name de Eucharistie als meest intieme
Godsontmoeting in dit aardse leven.
Toen hij hier kwam, wist hij niet wat hij moest doen in de
Emmanuelparochie. Je bent als priester overal bij, tussen wieg en
graf. Hij heeft na 1 jaar priester zijn geen spijt, wel twijfel. Het
priesterschap is eenzaam maar wel een vreugdevol leven.
Hij leest de 1ste brief van Paulus voor over het niet alleen zijn.
Paulus vergelijkt het met een lichaam. We zijn met zijn allen kerk,
geloof is persoonlijk. De Volkskerk is er niet meer. Het is een
keuzekerk geworden, wij moeten ons hier alleen nog aanpassen in
Nederland. Scholen zijn alleen in naam katholiek. Mensen zijn
zoekende. Het christendom is een mysterieuze godsdienst.
Sluiting
Voorzitter Willy Veltmaat besluit de parochieavond, bedankt Johan
voor zijn goede uitleg over de toekomst van de kerk, een ieder
voor de komst en de inbreng en wenst ieder wel thuis.
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KINDERPAGINA
Lieve God,
het is carnaval.
We hebben maskers gemaakt.
We verkleden ons om het mooist.
We zingen en dansen.
Het is heerlijk om gek te doen.
We moeten al zo vaak ernstig zijn!
Als jij ons zo bezig ziet,
moet je zeker ook om ons lachen.
Binnenkort komt de vasten.
Dan denken we opnieuw diep na
over hoe we bij jou
en bij Jezus kunnen horen.
Maar vandaag mogen we ook van jou
lekker gek doen!

Op zaterdag 17 februari om 19.00 uur is er weer een
kinderwoorddienst. Kom jij ook?
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