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Hans Hermens
pastoor
hermensh@hotmail.com
0529-451583
Johan Rutgers
parochievicaris
pastor.rutgers@gmail.com
0523-234096
Gerard Noordink
g.noordink@hetnet.nl
0572-391262
Joop Butti
butti@kerkennet.nl
06-22239828
Marga Klein Overmen m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
06-18276484
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

1

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
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EVANGELIELEZING
22 april, 4e zondag van Pasen naar Johannes, 10,14-17
‘Ik ben de goede herder’, zei Jezus. ‘Ik ken mijn schapen en mijn
schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de vader ken.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Daarom heeft God Mij lief!’
Ik ken je - zegt God - Ik weet wat er in je hart leeft en wat je pijn en
je vreugde is. Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten en
jouw gids en herder zijn. Maar Ik wil je ook vragen om zélf een
herder te zijn voor anderen. Je moet daar geen held voor worden,
geen superman of supervrouw. Blijf gewoon maar jezelf, het is
goed zoals je bent. Durf in de voetsporen van Jezus treden en je
leven breken en delen als brood en wijn. Het zal je gelukkig maken
- zegt God - en je vrede en vreugde geven, voor altijd.
Uit: Een vuurwerk van tederheid, Erwin Roosen

Dinsdag 10 april
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
Vrijdag 13 april
Om 19.00 uur weeksluiting in Brugstede verzorgd door Brugkerk.
Zaterdag 14 april
Om 19.00 uur eucharistieviering met zang van het dameskoor.
Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
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Zondag 15 april, 3e zondag van Pasen
Geen viering.
In Vilsteren: om 11.00 uur woord/communieviering met zang van
het herenkoor. Voorganger: past. werker G. Noordink.
Intenties 14 april
Antoon en Dora Hofhuis-Hoonhorst; overl. ouders Herbrinkde Graaf; uit dankbaarheid; overl. ouders Hekkink-Hofman en
Arnaud; vader, moeder, Jan en Harrie Herms; overl. ouders
Hofman-Antonissen; Theo Kiekebosch; overl. ouders DijkmanHendriks; Ronnie Smit en overl. familie; Mien Tielbeke-Broekman;
overl. ouders Kogelman-Kroes; Johan en Emiel Langenkamp;
Mies Vree-Schotman; Piet Huysmans; uit dankbaarheid voor een
goede afloop.
Dinsdag 17 april
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor H. Hermens.
Zaterdag 21 april
Geen viering.
Uitreiken H. Communie Brugstede.
Zondag 22 april, 4e zondag van Pasen
Om 10.00 uur Vormselviering met zang van Voices.
Celebranten: Mgr. H. Woorts en past. werker M. klein Overmeen.
In Vilsteren: om 11.00 uur woord/communieviering met zang van
het herenkoor.
Intenties 22 april
Overl. ouders Herbrink-de Graaf; uit dankbaarheid; overleden zus;
overleden broer; Bernard Boerkamp; j.g.t. Antoon IJsseldijk; overl.
ouders Dijkman-Hendriks; Gerrit Velthuis en overl; fam. VelthuisGroot Lipman; Bernard Mensink; overl. ouders Koenjer-Schrijver;
Mien Tielbeke-Broekman; Eef Habers; Marinus Wilms;
Bertha Schotman-Kemperman.
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Dinsdag 24 april
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor J. Rutgers.
Vrijdag 27 april
Om 19.00 uur weeksluiting in Brugstede verzorgd door
H. Hart van Jezus.
Zaterdag 28 april
Om 19.00 uur woord/communieviering met zang van Con Amore.
Zondag 29 april, 5e zondag van Pasen
Geen viering.
Om 13.00 uur doopviering.
In Vilsteren: om 11.00 uur eucharistieviering met zang van het
dames- en herenkoor. Voorganger: past. A. Wenker.
Intenties 28 april
Overl. ouders Legebeke-Hansman; Wim Kogelman; overl. ouders
Herbrink-de Graaf; overl. ouders Besten-Rouweler;
j.g.t. Herman Herbrink; j.g.t. moeder Koopman, broers en zussen;
Tonnie en Bennie Zwienenberg en overl. familie;
j.g.t. Ans Wanink-Luttikhuis; overl. ouders Dijkman-Kruiper;
Marietje Mulder; Herman Heerink; Harrie en Michiel Schrijver;
overl. ouders Boerkamp-Pronk en Maria Boerkamp;
Mien Tielbeke-Broekman; j.g.t. Jo Veltjen; Bertha SchotmanKemperman.
KOPIJ EN MISINTENTIES
Het eerstvolgende parochieblad zal op maandag 30 april
verschijnen. Kopij en intenties voor dit parochieblad moeten vóór
maandagmorgen 23 april 11.30 uur binnen zijn op het
parochiesecretariaat.
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DOPEN
De eerstvolgende datum van de
doopvoorbereiding en de doopviering is nog
niet bekend.
Ouders, wilt u bij de geboorte van uw kind
een kaartje sturen naar het
parochiesecretariaat? Bij voorbaat dank.
OVERLEDEN
Zaterdagmorgen 10 maart is gesterkt door de
ziekenzalving overleden
Johanna Grada Kleine Koerkamp-Daggenvoorde.
Anna is 95 jaar geworden. Ze was sinds 5 november
2005 weduwe van Gerrit Kleine Koerkamp.
Anna is geboren in Lettele in een boerengezin met
drie zussen en twee broers. Na de oorlog leerde ze
Gerrit Kleine Koerkamp kennen. Ze trouwden in 1949
en gingen in Kraggenburg wonen. Hier werden 5 kinderen
geboren. In 1957 verhuisden ze naar Lemelerveld en werden er
nog 4 kinderen geboren. Samen met Gerrit was het hard werken
op de boerderij en het grote gezin. Ze was een zorgzame moeder,
die tevreden was, altijd klaar stond, nooit klaagde en weinig voor
haarzelf wenste. Maar ook tegenslagen zijn haar niet bespaard
gebleven. Heel verdrietig was ze toen zoon Willy plotseling
overleed. Toen Gerrit ziek werd, verhuisden ze in 1998 naar het
dorp. Ze kreeg toen meer tijd voor haar hobby’s, haken, breien en
rummikub. Enkele jaren nadat haar man Gerrit kwam te overlijden,
verhuisde ze naar ‘het Anker’. Hier heeft ze met veel plezier
gewoond. Vergezeld door een van haar kinderen kwam ze elk
weekend trouw naar de kerk. De laatste tijd ging haar gezondheid
achteruit en op zaterdag 10 maart is ze rustig ingeslapen. Na een
avondwake, en een uitvaartviering op zaterdag16 maart is ze bij
haar man Gerrit begraven op ons parochiekerkhof.
We weten dat zij nu rust vindt bij God, waar ze haar dierbaren
terug zal zien. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
iedereen die haar zo erg zullen missen, wensen we heel veel
kracht en sterkte toe.
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KOSTERS
Week 9 t/m 13 apr.
Week 16 t/m 20 apr.
Week 23 t/m 27 apr.
In de weekenden

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

COLLECTES
Collecte februari 2018
Kaarsengeld februari 2018
Collecte maart 2018
Vastenaktie
Kaarsengeld maart 2018
COLLECTANTEN
14 apr.
H. Gerritzen/W. Schrijver
22 apr.
H. Hekkink/F. Wanink
J. Mulder/G. Koenjer
28 apr.
H. Hekkink/H. Holterman
VERGADERAGENDA
Ma
9 april
Caritas
Woe 11 april
ZijActief
Ma
16 april
Geloven nu
Woe 18 april
Groep avondwake
Do
19 april
Locatieraad
Ma
23 april
Redactie parochieblad
Di
24 april
Pastoraatsgroep
Woe 25 april
ZijActief/ledenavond

tel. 372652
tel. 372170
tel. 372652
tel. 353864
€ 472,12
€ 241,75
€ 284,50
€ 270,15
€ 251,45

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

20.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

SLEUTEL PAROCHIECENTRUM
Week 9 t/m 15 april
Anny Dragt
Punterstraat 9, tel. 0572-372670
Week 16 t/m 22 april
Riky Brok
Nijverheidstraat 52, tel. 0572-372023
Week 23 t/m 29 april
Anny Dragt
Punterstraat 9, tel. 0572-372670
Vanaf een half uur voor de bijeenkomst in het parochiecentrum
kunt u de sleutel bij hen thuis afhalen.
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SCHOONMAAKROOSTER KERK
Week 17
Ria Knobben/Inez Wiersum
Annie Kampman
ONZE JARIGEN…
10 april dhr. H.J. Woolderink, Nieuwstraat 36, 81 jaar;
14 april mevr. M.D.B. Schotman-Kemperman, Weerdhuisweg 26, 87 jr;
15 april dhr. G.H. Peters, Deventerpunt 3, 81 jaar;
19 april mevr. J.H.M. Jansen Holleboom-Westenenk, B.K weg 6B, 88 jr;
21 april mevr. H.M. Boerkamp-Schuurman, Mr. Gorisstraat 11C, 83 jaar;
22 april mevr. J.M.G. Huijsmans-Koerhuis, Kruisstraat 2, 84 jaar;
26 april dhr. T.J.M. de Graaf, Mr. Gorisstraat 5F, 84 jaar;
29 april mevr. A.P.M. Niens-Giesen, Schoolstraat 31, 85 jaar.

Namens de parochie van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor
het komende jaar.
EMMANUEL WANDELTOCHT IN LEMELERVELD
Op zondag 15 april om 13.30 uur gaan we
wandelen. We starten dan samen met een kopje
koffie in het parochiecentrum en gaan van daaruit
ongeveer 5 km wandelen. We hopen rond 16.00
uur weer terug te zijn in het parochiecentrum
waar we samen nog iets drinken voor we weer
huiswaarts gaan. Zwembad ‘Heidepark’
wordt die dag ook geopend en het lijkt
ons dan ook leuk om hier langs te
wandelen. Kunt u wel wat lopen maar
niet zo ver, geen probleem, u kunt dan
met de huifkar mee! Dus kom allen, het
wordt vast gezellig!
De pastoraatsgroep
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VRIJWILLIGERSNIEUWS
We zijn blij dat we als geloofsgemeenschap weer een paar nieuwe
vrijwilligers rijker zijn. Wim Kogelman (Praamstraat) en Gerard
Henning zijn bereid gevonden om mee te helpen bij het graven en
delven van een graf. Waar het kan worden de graven met een
minikraantje gegraven maar soms kan het niet anders dan dat er
met menskracht gegraven moet worden. En dan is het fijn dat je
voldoende mensen achter de hand hebt om mee te helpen. Wim
en Gerard alvast hartelijk dank voor de hulp.
Thea Evers heeft toegezegd dat zij op de woensdagmorgen wel
mee wil draaien in het schoonmaakrooster van het parochiecentrum. Ook daar zijn we heel erg blij mee en we wensen Thea
veel plezier met het werk. De hulp van Thea betekent niet dat we
genoeg mensen hebben voor de schoonmaakwerkzaamheden.
We kunnen nog best een aantal mensen erbij gebruiken
(eventueel als invaller/ster) voor het schoonhouden van het
parochiecentrum en ons kerkgebouw. Opgave bij het secretariaat
of bij Gerry Boxebeld (371259) of Lies Akkermans (372003).
GRAFRECHT
Alle rechthebbenden van graven op ons kerkhof, waarvan het
grafrecht op 1-1-2019 verloopt, zijn tweemaal door de werkgroep
kerkhof schriftelijk benaderd. Dit met het verzoek om aan te geven
of zij het grafrecht met 10 jaar willen verlengen of dat de parochie
in 2019 over mag gaan tot ruiming van het graf. Van de meeste
rechthebbenden hebben we een bericht ontvangen, hiervan
hebben zo’n 80 mensen aangeven dat het graf volgend jaar
geruimd mag worden. Van rechthebbenden van 18 graven hebben
we tot nu toe geen reactie gehad. Om toch met hen in contact te
komen, hebben we bij deze graven een bordje geplaatst met het
verzoek contact met ons op te nemen. Hiermee voldoet de
parochie aan de regels en heeft alles in het werk gesteld om de
rechthebbenden te achterhalen. Indien er niet gereageerd wordt,
mag de parochie in 2019 overgaan tot ruiming van het betreffende
graf.
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OP WEG NAAR HET VORMSEL
Zaterdag 10 maart zijn we een dagje
naar Utrecht geweest met de bus. We
hebben daar eerst kennis gemaakt
met de vormheer Mgr. H. Woorts, die
ons komt vormen op 22 april.
Hij vertelde over zijn eigen geloof, en
hoe dat vorm had gekregen in zijn
leven. Zijn opa had veel hulp nodig
van anderen, maar klaagde nooit en vond veel steun in het geloof
door het bidden van de rozenkrans. Mgr. Woorts wist ook nog hoe
de kerk van Lemelerveld eruit zag, want hij was ook pastoor
geweest van Lemelerveld. Wij kregen van hem een kaartje waar
een gebed op stond. Dat hebben we samen gebeden. Hij vertelde
ook hoe de
H. Willibrord het geloof in ons land heeft gebracht en ook veel
kerken heeft gesticht. Willibrord heeft de eerste Domtoren laten
bouwen. En dat kwam goed uit, want wij zouden ook naar de
Domtoren gaan. Twee priesterstudenten hebben ons het huis laten
zien waar ze wonen en studeren. Daar was ook een kapel in de
kelder, daar kwamen de studenten vaak om te bidden of om de H.
Mis bij te wonen. Nadat we onze boterhammen hadden gegeten,
zijn we naar de Domtoren gegaan, die we zouden beklimmen. Dat
ging niet door, maar we hebben wel
een rondleiding gehad onder de
toren, en dat was ook heel
interessant. We konden de hele
geschiedenis van het Domplein
zien en beleven. Onder leiding van
Jan en Dries, twee ex-verslaafden,
hebben we een wandeling gemaakt
door de stad. Ze vertelden ons hoe zij als daklozen en verslaafden
leefden op straat. Zij lieten ons veel plekjes zien, waar zij vaak
waren. Nu verdienen zij hun geld door rondleidingen te geven door
de stad en de mensen te laten zien hoe het leven van een
verslaafde eruit ziet.
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Toen we ‘s avonds weer terug waren in Lemelerveld, hebben we in
het parochiecentrum heerlijk patat gegeten en toen we weer naar
huis gingen, hebben we nog een keer het gebed gebeden dat op
het kaartje stond. Het was een heel mooie en leerzame dag, die
ons helpt ons te vormen in ons geloof.
ZIJACTIEF LEDENAVOND
Een indrukwekkende avond bij ZijActief. Na opening en een
toepasselijk gedicht ‘Ze zeggen dat het went’ kwam mevrouw
Rie Horstman-Bartels vertellen over de dementie van haar
moeder. Na een val constateerden de artsen dat zij leed aan
Alzheimer. Gebeurtenissen uit haar eigen leven wist Rie al goed te
verwerken in haar schilderijen. Daarna schilderde zij, tijdens de
ziekte van haar moeder, een 8-tal aquarellen die stuk voor stuk
een kijkje gaven in de veranderingen van haar moeders leven. Zij
vertelde over de laatste levensjaren van haar moeder, over de
bezoekjes in het verpleegtehuis, over de heldere momenten, met
een lach en een traan. In het dankwoord bedankte de voorzitter
Rie voor haar aangrijpend verhaal, wat geleid heeft tot een
muisstille zaal.
Vervolgens is afscheid genomen van penningmeester
Dieneke Kroes. Zij wordt opgevolgd door Annie v.d. Berg.
Mededelingen ZijActief leden:
Wandeling Hoonhorst op dinsdag 10 april. Vertrek 09.30 uur.
Dagfietstocht op 15 mei. Vertrek 09.30 uur. Opgave bij
M. Beumer, tel 372271.
Avondfietstocht woensdag 13 juni info hierover volgt t.z.t.
Bovenstaande activiteiten vertrekken vanaf het parochiecentrum.
De ledenavond van woensdag 18 april is verzet naar woensdag 25
april. Deze keer laten wij ons verrassen! Wijk 12 heeft deze
bijeenkomst in handen en belooft een gezellige avond te worden.
Aanvang om 19.30 uur in het parochiecentrum.
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JAARLIJKS REISJE SAMEN MET DRIEKLANK
Deze wordt gehouden op woensdag 5 september, vertrek vanaf
het Kroonplein. Inl. en opgave bij Annie Kreileman, tel. 371448 of
bij Riet Elders, tel. 354959.
PRACHTIGE PALMPAASVIERING
Zondagmorgen 25 maart was het een mooi schouwspel voor de
ingang van de H. Hartkerk. Zo’n 50 kinderen stonden er met hun
palmpaasstok in de hand, te wachten tot ze in processie de kerk in
konden trekken. Zelfs de koning op een echte ezel was er klaar
voor want hij zou voorop gaan in de stoet. Petrus kwam hen halen.
Onder luid gezang en met glunderende gezichtjes trok iedereen
naar voren. Er werd zelfs een extra rondje door de kerk gemaakt.
Na de uitleg van palmpasen was er een prachtig verhaal van ds.
Kees Benard over twee kinderen die met een winkel-wagentje van
de Coop glas naar de glasbak moesten brengen. Ook dat was
haast een optocht geworden en als klap op de vuurpijl gingen ze
tenslotte met hun karretje bij de huizen in het dorp langs om
levensmiddelen op te halen voor de mensen die wel een extra
steuntje in de rug konden gebruiken. Het verhaal sloot naadloos
aan op de collecte die werd gehouden en waarvan de opbrengst
naar het Sociaal Steunpunt van de Kerken ging. Hiervan konden
paaspakketten voor de minima in ons dorp gemaakt worden. De
opbrengst van die collecte was € 255,00.
Na afloop van de viering ging men in optocht naar het Anker waar
door het koor Voices voor de bewoners nog enkele liederen
werden gezongen. Al met al een zeer geslaagde palmpasen.
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VOORJAARSCONCERT QUODLIBET VILSTEREN
Op zaterdag 21 april aanstaande presenteert vrouwenensemble
Quodlibet zich met nieuw elan in een sfeervol voorjaarsconcert in
de Willibrorduskerk in Vilsteren. De mannen van Salland Vocaal uit
Raalte dragen deze avond bij aan het gevarieerde programma.
Met op piano Bert Bootsma en nog een instrumentalist hoopt
dirigent Wim van Lenthe het geheel samen te smeden tot een
muzikaal hoogtepunt. ’Quodlibet kan uit de voeten met
verschillende stijlen dus een gevarieerd programma samenstellen
is geen probleem’ aldus Wim van Lenthe. ‘We zoeken nog een
instrumentalist die de sfeer van het gekozen repertoire kan
ondersteunen. Salland Vocaal zingt ook een aantal eigen liederen
uit hun repertoire. Verder laten beide koren horen dat zij samen
kunnen presteren bijvoorbeeld in het nummer I’m a train dat we
kennen van de uitvoering door Albert Hammond.’
Quodlibet kijkt uit naar haar concert. ‘We kunnen leunen op meer
dan 25 jaar ervaring’, vertelt voorzitter Margreet Kasemier. ‘Onze
kracht is dat we van zingen houden en dat zo goed mogelijk willen
doen. Middels extra repetities en zangles investeerden we
afgelopen jaar in onze kwaliteit. De onderlinge verbondenheid van
de koorleden is sterk. Dat maakt dat we ook als klein koor veel
kunnen bereiken en samen dit mooie voorjaarsconcert kunnen
verzorgen.’ Wilt u zichzelf ook eens muzikaal trakteren? Bezoek
dan het voorjaarsconcert van Quodlibet op zaterdag 21 april a.s.
vanaf 19.30 uur in de H. Willibrorduskerk in Vilsteren. Entree
€ 7,50 per persoon, jongeren tot 16 jaar gratis. Kaarten zijn aan de
kassa verkrijgbaar op de avond van het concert, uitsluitend tegen
contante betaling. U kunt ook kaarten kopen bij koorleden of
reserveren door een mail te sturen aan willemientuin@hotmail.com
o.v.v. ‘voorjaarsconcert’. Na betaling liggen uw kaarten dan klaar
bij de kassa. U komt toch ook?
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GEBED
God, onze Vader,
uw Zoon Jezus is de weg,
de waarheid en het leven.
Hij leerde ons uw liefde kennen
door dienstbaar te zijn aan alle mensen.
Hem willen we vol dankbaarheid gedenken,
Hij die zieken genas
en hongerigen te eten gaf,
die zondaars vergaf
en twijfelaars de weg wees,
die zich vernederde door de voeten
van zijn leerlingen te wassen
en op het einde zelfs zijn eigen leven gaf.
Hij zette zijn volgelingen op het spoor
van dienstbaarheid voor elkaar
en zorg voor de zwakste.
We gedenken Hem door brood te delen,
zoals Hij eens brood deelde met zijn vrienden
als teken van zijn eigen lichaam,
als teken van zijn liefde en overgave.
We vragen U: moge dit brood
ook ons de kracht geven
zijn spoor van dienstbaarheid te volgen
in gemeenschap met apostelen,
diakenen en alle gelovigen.
Dat vragen we U door Jezus,
de weg naar U tot in eeuwigheid.
Amen.
Bron: Tot uw dienst, www.middenonderu.nl.
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KINDERPAGINA
Liefdevolle God,
Toen u de wereld maakte,
zag U meteen al dat het goed was:
U zei: tof!
Open onze ogen, help ons kijken,
dat wij elke dag goede en mooie dingen zien.
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