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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
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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
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ADVENT, OP WEG NAAR KERSTMIS!
Advent, een tijd van bezinning en bekering. We worden in de
weken van de Advent opgeroepen om waakzaam te zijn. Over
enkele weken vieren we dat God mens geworden is; dat Hij ons
zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem
toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om
waakzaamheid, om bezinning en bekering. Advent, we worden nu
geroepen om daadwerkelijk mens te worden. Dat wil zeggen, om
door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met een ander
perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten
en afwachten, maar waakzaam te zijn in het leven van alle dag.
Dat vraagt van ons om een ander gezichtsveld.
Ik vind het plezierig om af en toe een wat uitgebreidere wandeling
te maken en zo zag ik eens, dat wanneer een vlucht vogels ergens
rustig op een vlakte zit, ze allemaal dezelfde kant uitkijken, en wel
zo dat ze de wind van voren hebben.
Heel vreemd misschien maar op zo’n moment kwam bij mij een
liedje naar boven van een bekend kinderprogramma waar ik als
klein kind vlak voor het slapen gaan naar keek. De zin uit dat liedje
was: ‘Dieren lijken precies op mensen, met dezelfde
mensenwensen, met de zelfde mensenstreken; het komt allemaal
in de krant, in de Fabeltjeskrant.’
Stel je nu eens voor, dacht ik tijdens zo’n wandeling, dat één vogel
andersom ging zitten, zodat zijn veren rechtop stonden in de wind.
Dan zouden de andere vogels waarschijnlijk zeggen, zoals
mensen ook kunnen doen: ‘Moet jij je nu zo aanstellen en anders
doen dan de anderen’. ‘Ik doe toch niemand kwaad’ zal dan de
vogel, die met zijn snavel van de wind af zit, antwoorden. ‘Jawel’,
zullen de andere vogels zeggen, ‘wij kijken allemaal dezelfde kant
uit en jij zit andersom. Dat schaadt de eensgezindheid en dus de
gemeenschap. Jij bent een rare vogel’. Maar de rare vogel blijft de
andere kant op kijken. Dan sluipen er een paar katten tegen de
wind in door de struiken. Die weten natuurlijk dat vogels altijd met
hun snavels naar de wind toe zitten. Op het moment dat de katten
hun spieren spannen om een paar vogels te verschalken,
schreeuwt de rare vogel: ‘Pas op! Weg wezen!’
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En alle vogels vliegen op en zijn weg. Eén vogel durfde de andere
kant op te kijken en daardoor zag hij wat andere vogels niet zagen,
ook al werd hij door de groep dan gezien als een rare vogel. Zo
zijn er ook mensen die de werkelijkheid in een ander perspectief
durven te zien en daardoor dingen zien die de grote groep mensen
niet ziet. Zo heb je dus ook van die rare vogels onder mensen. De
bijbel laat vele voorbeelden zien van mensen, die in hun tijd als
rare vogels werden betiteld.
De eerste zondag van de Advent opent met het evangelie, dit jaar
volgens Marcus, waarin Jezus spreekt over het einde der tijden.
En Hij wijst ons op de vergankelijkheid van ons bestaan, maar ook
dat er zoveel verkeerd loopt in de wereld van toen, van nu.
Oorlogen, hongersnood, allerlei ziektes, natuurrampen…
Marcus wilde zijn tijdgenoten wakker schudden en de aandacht
vestigen op waar het in ons leven uiteindelijk op aankomt. En ook
nu, 2000 jaar later, is het goed dat we wakker worden geschud.
Durf je leven te leven. Breek de muren om je eigen bestaan af en
durf te leven als mens zoals je bedoeld bent, wacht niet af. Laat je
raken, laat je diep raken door de naasten om je heen. Dan klinkt
misschien het besef door dat God niet veraf is, maar je nabij komt
omdat Hij mens geworden is. God komt niet van boven uit de
hemel naar beneden, Hij komt in de eerste plaats tot ons in de
mensen die wij ontmoeten.
Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven
dat ze zo’n heimwee had naar de tijd van weleer. De tijd van toen
zij nog kind was. Ze herinnerde zich de warme en mooie
sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een grote stad. Ze
wenste dat ze het kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer
terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas liep ze langs de
grachten. Diep in haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas
te horen: Het kinderlijke gevoel van weleer vind je nooit meer
terug. Blijf niet op je kamer, steek niet daar een kaars aan, en
schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen.
Dat maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar
doe als ik: ga naar de mensen en doe goed. Dat maakt je gelukkig
en doet je leven.
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Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de
mensen te zijn, een teken zelfs van Gods uitdelende liefde.
Is dit niet de oprechte waakzaamheid van de Advent, een
waakzaamheid waar Jezus ons toe oproept, waarin je je
gezichtsveld durft te veranderen. En zo door alle sleur en
vanzelfsprekendheid heen met een ander perspectief naar de
werkelijkheid van alle dag te zien, waarin Gods werkelijkheid je
kan aanraken. Misschien komt dan het besef dat God dichterbij is
dan we überhaupt hadden kunnen vermoeden. In een ontmoeting
van mens tot mens, in de geboorte van een Kind.
Heer, help ons dat we zo mogen zien in het leven van alle dag,
kom ons ongeloof tegemoet, dan wordt het snel Kerstmis.
Pastoor Hans Hermens
Dinsdag 28 november
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: pastoor H. Hermens.
Zaterdag 2 december
Om 19.00 uur Adventsviering uitgaande van de Raad van Kerken.
Kinderwoorddienst.
Voorgangers: ds. G. Zijl, ds. K. Benard en past. werker J. Butti.
Na de viering is er koffiedrinken in het parochiecentrum.
Zondag 3 december, 1e zondag van de Advent
Om 09.00 uur woord/communieviering met zang van Con Amore.
Na de viering is er koffiedrinken in het parochiecentrum.
In Vilsteren: om 11.00 uur woord/communieviering met zang van
Quodlibet.
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Intenties 2/3 december
Dinie Heerink en overl. familie; overl. fam. Herder-Haverkort; overl.
fam. A.J. Herder; J.H. Boerkamp en W.A. Boerkamp-Reimink; j.g.t.
Herman Heerink; Mien Tielbeke-Broekman;
overl. ouders Hekkink-Hofman en Arnaud; J. Kogelman en
J.A. Kogelman-Kreileman; overl. ouders Herbrink-de Graaf;
Jan en Fien Cents-Voorveld; j.g.t. Mien Veltmaat; Harrie en
Richard Hansman; Herman Brandwacht en Gerrit Huis in ’t Veld;
uit dankbaarheid; Hein en Marie Ramaker; Jo Veltjen en familie;
overl. ouders Dijkman-Hendriks; Ronnie Smit en overl. familie;
tot zekere intentie; overl. ouders Van der Vegt-Peeterse;
Mies Vree-Schotman; Bertha Schotman-Kemperman;
overl. fam. Sibelt-Weijermars.
Dinsdag 5 december
Om 09.00 uur eucharistieviering.
Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
Woensdag 6 december
Om 10.00 uur inloopmorgen in Brugstede.
Vrijdag 8 december
Om 19.00 uur weeksluiting in Brugstede verzorgd door Brugkerk.
Zaterdag 9 december
Om 19.00 uur eucharistieviering met zang van het dameskoor.
Adventsactie. Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
Zondag 10 december, 2e zondag van de Advent
Om 09.00 uur woord/communieviering.
In Vilsteren: om 11.00 uur eucharistieviering met zang van het
dameskoor. Celebrant: parochievicaris J. Rutgers.
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Intenties 9/10 december
Overl. fam. Herder-Haverkort; overl. fam. A.J. Herder,
Mien Tielbeke-Broekman; Antoon Koenjer en overl. ouders
Koenjer-Rozendal; uit dankbaarheid; overl. fam. Neppelenbroek;
Gerrit Velthuis en uit dankbaarheid; Gerard Jansen; overl. ouders
Herbrink-de Graaf; overl. ouders Dijkman-Hendriks; overl. ouders
Hofman-Antonissen; overl. fam. Tielbeke; Piet Huijsmans;
Mies Vree-Schotman; Bertha Schotman-Kemperman.
Dinsdag 12 december
Om 09.00 uur eucharistieviering. Celebrant: pastoor H. Hermens.
Om 19.00 uur woord/communieviering in Het Anker.
Intentie 12 december
Uit dankbaarheid.
Zaterdag 16 december
Geen viering.
Uitreiken H. Communie in Brugstede.
Zondag 17 december, 3e zondag van de Advent
Om 10.00 uur kerstviering voor ouderen.
Voorganger: past. werker M. klein Overmeen.
In Vilsteren: om 11.00 uur woord/communieviering met zang van
het herenkoor. Voorganger: past. werker J. Butti.
Intenties 17 december
Overl. fam. Herder-Haverkort; overl. fam. A.J. Herder;
Mien Tielbeke-Broekman; overl. ouders Hekkink-Hofman en
Arnaud; Antoon Jansen Holleboom; Bernard Boerkamp;
Gerrit Marsman; overl. ouders Herbrink-de Graaf; overl. ouders
Dijkman-Hendriks; uit dankbaarheid; overl. fam. Holterman-Sibelt;
j.g.t. Bernardus Simons.
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KOPIJ EN MISINTENTIES
Het eerstvolgende parochieblad zal op maandag 18 december
verschijnen. Kopij en intenties voor het kerstnummer van het
parochieblad moeten vóór maandagmorgen 11 december
11.30 uur binnen zijn op het parochiesecretariaat.
KOSTERS
Week 27 nov. t/m 1 dec.
Week 4 t/m 8 dec.
Week 11 t/m 15 dec.
In de weekenden

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

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

SLEUTEL PAROCHIECENTRUM
Week 27 nov. t/m 3 dec.
Riky Brok,
Nijverheidsstraat 52, tel. 0572-372023
Week 4 t/m 10 dec.
Annie Dragt,
Punterstraat 9, tel. 0572-372670
Week 11 dec. t/m 17 dec.
Riky Brok,
Nijverheidsstraat52, tel. 0572-372023
Vanaf een half uur voor de bijeenkomst in het parochiecentrum
kunt u de sleutel bij hen thuis afhalen.
COLLECTANTEN
2 dec.
H. Hekkink/H. Holterman
3 dec.
F. Wanink/G. Koenjer
9 dec.
W. Schrijver/H. Hekkink
10 dec.
B. Kogelman/H. Gerritzen
17 dec.
J. Mulder/G. Koenjer

19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
10.00 uur

DOPEN
De eerstvolgende datum van de
doopvoorbereiding 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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OVERLEDEN
Op 7 november overleed
Johanna Hermanna Schrijver-Nijenkamp.
Annie is 88 jaar geworden en was sinds 20 maart
1993 weduwe van Arnold Schrijver.
Ze is geboren in Dalmsholte als derde uit een gezin
van zeven kinderen. Ze vond het jammer dat ze
ondanks goede cijfers op school, niet door mocht
leren. Ze ging toen al vroeg aan het werk. Op een
bruiloft leerde ze Arnold kennen. In 1953 trouwden ze en gingen
wonen ‘Op ‘m Kaamp’ in de Wolthaarshoek. Er werden zeven
kinderen geboren. Ondanks het grote gezin en de huishoudelijke
taken die dat met zich mee bracht, had ze altijd aandacht en tijd
voor haar kinderen en later haar kleinkinderen.
Ondanks het grote verdriet van het plotseling overlijden van Arnold
heeft ze haar leven weer goed opgepakt. Toen de kinderen het
huis uit waren, verhuisde ze naar de Tjalkstraat. Ze pakte toen een
nieuw sociaal leven op. Ze kon genieten van koersballen en
andere activiteiten. Omdat haar geheugen haar in de steek begon
te laten, verhuisde ze naar Brugstede, waar ze liefdevol verzorgd
werd. De komst van haar achterkleinkinderen bracht plezier in
haar leven. Na een periode van afnemende gezondheid heeft
Annie het leven uiteindelijk los moeten laten.
Op vrijdag 10 november was er in zorgcentrum Brugstede
gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te
condoleren. De gezongen uitvaartviering heeft zaterdagmorgen
11 november plaatsgevonden, waarna Annie bij haar man Arnold
ter ruste is gelegd op ons kerkhof.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen
die haar zullen missen Gods liefdevolle nabijheid toe.
SCHOONMAAKROOSTER KERK
Week 48
Inge Jansen Holleboom/Betsy Wynia
Lies Akkermans
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VERGADERAGENDA
Ma
27 nov.
Groep woord/communieviering
Groep kinderwoorddienst
Di
28 nov.
Tienerclub/vergadering
Woe 29 nov.
Adventknutselmiddag
Ma
4 dec.
Geloven Nu
Ma
11 dec.
Redactie parochieblad
Di
12 dec.
Werkgroep collectanten

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

ONZE JARIGEN…
4 dec. mevr. E.F.M. Hansman-Neplenbroek, Berkendijk 28, 85 jaar;
4 dec. mevr. T.W.M. Schokker-Haas, Ankerstraat 11, 85 jaar;
5 dec. mevr. G.M. Velthuis-Groot Lipman, Waterinkweg 5B, 85 jaar;
8 dec. dhr. A.H. Herbrink, Dijkweg 2, 91 jaar;
10 dec. dhr. B.P. Bult, ds. Berkhofweg 35 te Lemele, 85 jaar.

Namens de parochie van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor
het komende jaar.
LOTING OBLIGATIES R.K. PAROCHIECENTRUM
Van de financieel beheerder:
Bij de jaarlijkse uitloting van de obligaties 2004 t.b.v. het
parochiecentrum op de parochieavond van 16 november 2017 zijn
de certificaatnummers eindigend op: -04, -14, -247, -34, -44
betaalbaar gesteld.
Inlevering en uitbetaling van de uitgelote obligaties kan
plaatsvinden bij het secretariaat 371253. Deze is geopend op
maandag- en donderdagmorgen van 9.15 uur tot 11.30 uur of bij
de financieel beheerder van de kerk, L. Broeks,
Dalmsholterweg 8, tel 0572-373270.
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ADVENTKNUTSELMIDDAG
Op woensdagmiddag 29 november van 13.30 uur
tot 15.30 uur is er een knutselmiddag voor alle
kinderen uit groep 0 t/m 8 in het parochiecentrum
van de Heilig Hartkerk. De inhoud van deze middag
heeft betrekking op de Advent. De middag is
kosteloos en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Ouders
zijn welkom om aanwezig te zijn, te kijken of hun kind een handje
te helpen. Cindy Simons is contactpersoon, voor nadere
informatie: ronnie-cindy@planet.nl. Op zaterdag 2 december is er
een kinderwoorddienst om 19.00 uur, na de dienst kunnen de
kinderen hun knutselwerkje meenemen naar huis.
Het kinderpastoraat
ADVENTSACTIE MOV
Adventsactie 2017: Duurzame opleidingen
voor alleenstaande moeders in Congo.
Vorig jaar hebben we ons gezamenlijk
ingezet voor de Adventsactie en de vijf
projecten die allen als thema hebben moeder
en kind. Dat was het eerste jaar van een driejarig durend traject.
In Lemelerveld hebben wij dit jaar gekozen voor het project:
Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo.
Opleiding met uitzicht op werk
De bevolking van Congo lijdt al decennia lang onder dictatuur en
burgeroorlog. Het onderwijs is slecht en er is geen enkel systeem
van sociale zekerheid. In de parochies in de provincie
Congo Central wonen veel jonge alleenstaande moeders tussen
13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold, kunnen niet lezen of
schrijven. Meisjes worden namelijk als eerste van school gehaald
als hun familie geen geld heeft. Door dit gebrek aan scholing
hebben de jonge moeders geen enkel vooruitzicht op werk. En het
zijn juist deze vrouwen die de hoeksteen vormen van de
samenleving. Zij kunnen de situatie van structurele armoede
doorbreken als zij de kans krijgen om te leren voorzien in de
basisbehoeften van hun gezin en te zorgen voor de opleiding en
gezondheid van hun kinderen.
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Alfabetisering en scholing zijn daarbij onmisbaar. Daarom hebben
de paters Redemptoristen een opleidingsproject opgezet. Jaarlijks
starten 120 vrouwen met een driejarige opleiding. Deze bestaat uit
cursussen snit en naad, alfabetisering, elementaire landbouwkennis, algemene ontwikkeling en commercieel beheer. Het opzetten van naaicoöperaties en verkooppunten is ook onderdeel
van het project. Om ze voor te bereiden op het starten van een
eigen onderneming leren de vrouwen omgaan met geld, kostprijzen en verkoopprijzen berekenen en boekhouden. Met het
inkomen dat de vrouwen verdienen kunnen zij hun gezinnen
onderhouden.
Rolmodel
De vrouwen die deelnemen aan het project vervullen een
voorbeeldfunctie in hun gemeenschap. Door zich in te zetten als
rolmodel en te laten zien hoe zij hun lot in eigen hand nemen
inspireren zij andere vrouwen, die zo worden aangemoedigd om
ook de opleiding te volgen.
De impact van de paters
De paters zijn actief op het gebied van gezondheidszorg,
onderwijs en economie. Ook ondersteunen zij straatkinderen. De
paters hebben daarmee zowel pastoraal als sociaal een grote
impact in Congo Central. Voor hun sociale projecten hebben zij
zelf geen financiële middelen. De steun van Adventsactie en
andere organisaties is hiervoor essentieel. Daarom is het zo
belangrijk dat wij via de Adventsactie de paters in Congo
ondersteunen.
In de gebedsviering van 9 december is er aandacht voor deze
actie en de collecte hiervoor bestemd. Naast de grote wereldproblemen veraf vergeten we ook niet de problemen, zorgen,
wensen en verlangens zoals iedereen van ons hier die persoonlijk
heeft. Achter in de kerk is het dan ook mogelijk om een persoonlijke intentie op te schrijven die tijdens de voorbeden voorgelezen
zal worden. Tijdens de gehele Advent staat de MOV-bus achter in
de kerk. Rechtstreeks geld overmaken kan ook op het rekeningnummer van onze parochie NL34 RABO 0127801405 o.v.v.
Adventsactie, of op rekening NL89 INGB 0653100000 t.n.v.
Adventsactie Den Haag.
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KERSTONTMOETING IN HET PAROCHIECENTRUM
Op zondag 17 december vanaf 11.00 uur organiseert de Caritas
weer de jaarlijkse kerstontmoeting in het parochiecentrum. Het is
een ontmoeting van zieke, oudere en alleengaande parochianen
die met de Kerst als lotgenoten willen samenkomen. Wij willen
deze parochianen samen met eventueel een familielid, buurman,
vriend of kennis uitnodigen voor deze ontmoeting. Degenen die
mee komen hoeven geen lid van onze parochie te zijn. Kent u
parochianen die met de kerstdagen alleen zitten, dan kunt u hen
ook meenemen naar deze kerstontmoeting. Het is voor alle
leeftijden. Het is de bedoeling er een gezellige bijeenkomst van te
maken met muziek, zang en een kerstdiner in de vorm van een
buffet. Voorafgaande aan de kerstontmoeting zal pastoraal werker
Marga klein Overmeen om 10.00 uur voorgaan in een woord/
communieviering. De kerstontmoeting duurt tot ongeveer
15.00 uur. Aanmelden kan door het onderstaande opgaveformulier af te knippen, in te vullen en uiterlijk 10 december in de
brievenbus van het parochiesecretariaat te doen. Voor informatie
of telefonische opgave kunt u ook bellen met Fenny v.d. Vegte, tel.
372170 of Annie Kelder, tel. 370888. Hebt u geen vervoer of
speciale wensen, bijvoorbeeld een dieet, dan hoeft dit geen
probleem te zijn. Geef dit door en er kan voor gezorgd worden.
De entree voor de kerstontmoeting is gratis.
Na afloop is er de mogelijkheid tot het geven van een vrije gift.
------------✄--------------------------✄----------------------------✄------------Opgave kerstontmoeting 2017
Ja, ik geef mij op voor de kerstontmoeting van zondag 17 december.
Naam ………………………………………………………………..…...
Adres …………………………………………………………..……...…
Telefoon …………………………………………………………....……
 Ik breng mee ……………………………………………..….…
 Ik wil graag gehaald en gebracht worden
 Ik heb een speciaal dieet ………………………………….….
(aankruisen indien van toepassing)
Formulier afknippen en uiterlijk 10 december in de brievenbus doen van
het parochiesecretariaat.
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KERSTCONCERT CON AMORE
Op zondag 17 december geeft
Con Amore onder leiding van
dirigent Wim van Lenthe haar
jaarlijkse kerstconcert.
We zijn er weer in geslaagd om
een sprankelend en gevarieerd programma samen te stellen. Er
staan mooie Engelse Carols op het programma, muziek van
Gounod en het indrukwekkende Te Deum Laudamus van Haydn.
Het concert wordt afgesloten met het ‘Joy to the world’ van
Händel. Muzikaal worden we ondersteund door pianist/organist
Bert Bootsma en het Harderwijks Strijkorkest. Sopraan
Yvonne Boerdam, lid van Con Amore (inmiddels ook ver buiten
Lemelerveld bekend) staat weer garant voor een aantal
schitterende solo’s. Gastkoor op deze avond is het herenkoor
H. Cyriacusparochie uit Dalfsen onder leiding van Arjen Seinen.
Het belooft weer een avond genieten te worden in kerstsfeer met
prachtige muziek! Wij nodigen u van harte uit om op zondagavond
17 december naar de RK Heilig Hartkerk in Lemelerveld te komen.
Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar uw
vrije gift bij het verlaten van de kerk is zeer welkom.
KINDJE WIEGEN
Eerste kerstdag, 11.00 uur Heilig Hartkerk.
Gezocht:
Wij zijn op zoek naar kinderen die mee willen
spelen in het kerstverhaal. Het kerstverhaal
wordt gespeeld voor en door kinderen. Heb je
zin om een (klein) rolletje te spelen in dit
verhaal? Zou jij willen helpen! We gaan een paar
keer oefenen en het is niet moeilijk. Ben je enthousiast en vind je
het leuk om mee te doen? Stuur voor 1 december een mail naar:
marjonvanleusen@gmail.com.
Werkgroep kindje wiegen,
Marjon van Leusen
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LEDENAVOND ZIJACTIEF
Na een toepasselijk herfstgedicht, werd de avond opgeluisterd met
een optreden van verhalenverteller Jos Thomasse. Een lezing met
veel jaartallen en de bijbehorende koninklijke namen uit de
geschiedenis, zoals Karel de Grote, Marie Antoinette,
koningin Elizabeth van Engeland, koningin Juliana, en nog veel
meer. Deze mensen vormden de ondergrond van de grappen en
humoreske vertelsels van Jos. Vanaf de eerste minuut worden we
al meegesleept in een komische conference, over het ontstaan
van de voorraadschuren voor graan met het daarbij behorende
ongedierte. De link naar de bankencrisis werd heel mooi gelegd.
Op persoonlijk vlak vertelde hij een anekdote over het schilderij
van ‘Het laatste Avondmaal’. Als gastspreker had de heer
Thomasse Prof. Dr. D.B. Weissbrod uit Darmstadt uitgenodigd, die
wat duidelijkheid gaf rond koren en brood. Tenslotte kregen we te
horen waarom koningin Elisabeth van Engeland haar hapjespan
meeneemt op staatsbezoek en waar de Fransen het idee van de
croissant vandaan hebben. Een avond vol feiten tot koninklijke
geheimen, hele en halve waarheden. Tot slot bedankte de
voorzitter Jos Thomasse voor deze vermakelijke avond.
PELGRIMSTOCHT ISRAEL
In oktober is een groep uit de Emmanuelparochie op pelgrimstocht
naar Israël geweest.
Onder leiding van Janny Horstman, Lies Akkermans en Joop Butti
zijn we geland in Tel Aviv en daar stond onze fantastische gids
Manja met chauffeur Youssouf (Jozef) klaar om ons met de bus
naar Tiberias te brengen, aan het Meer van Gelilea, waar onze
tocht begon. De gids was prima. Ze is geboren in Amsterdam en
woont al 44 jaar in Tel Aviv. Ook Jozef stond altijd voor ons klaar
en hij wist overal de weg en dat was soms best moeilijk. We
hebben veel plaatsen bezocht, die we alleen maar kennen uit de
bijbel: Kanaän, de plaats waar Jezus water in wijn veranderde,
Nazareth met de kerk van de Aankondiging, de Bron van Maria en
de Josephkerk. De berg Tabor met de kerk van de Transfiguratie
en de berg van de Zaligspreking, oftewel ‘Bergrede’.
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Tagba, de plaats van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.
Een boottocht op het Meer van Galilea. We hebben Petrusvis
gegeten en een kibboets bezocht. Kafarnaüm met de synagoge uit
de 4e eeuw en het huis van Petrus. In het Bet She’an de
opgravingen uit de Romeinse tijd en Jericho (ca. 10.000 jaar oud),
naar de bron van Eliza en de boom waar Thaddeus inklom, tijdens
het bezoek van Jezus aan de stad. Naar Bethlehem, naar de
Geboortekerk met Geboortegrot. Wachttijd anderhalf uur.
De Catharinakerk bezocht en een Woordviering in de
‘Shepherd’s Fields’. Jerusalem met de Olijfberg en de
Hof van Getsemane met het Onze Vader in tegeltableaus op de
muren, de kerk van het Graf van Maria en de Zaal van het
Laatste Avondmaal, het huis van Caïphas, de Kerk van het
Hanegekraai, een stuk van de oorspronkelijke weg waar Jezus
met zijn discipelen heeft gelopen van het Laatste Avondmaal naar
de Hof van Olijven, waar hij is verraden. Het Tempelplein met de
Rotstempel en de Al Aksa-moskee ‘Geklaagd’ bij de muur. Het
Yas Vashemmuseum bezocht, waar de 6½ miljoen joden worden
herdacht die in WO II werden vermoord. 1½ Miljoen hiervan waren
kinderen. Erg aangrijpend. Een doopplaats bezocht bij de Jordaan
en daarna naar Qumrad, de plek waar de Dode Zeerollen zijn
gevonden. We hebben lekker in de Dode Zee gedreven. In
Jerusalem hebben we de kruisweg gelopen over de Via Dolorosa,
die eindigt in de Grafkerk wederom met een Woordviering en
hebben de St. Annakerk en de bassins van de Romeinen bezocht.
Op de laatste dag nog naar de Grotten van Koning Salomo, de
plaats waar de stenen vandaan kwamen voor de bouw van de
tweede tempel. Een bijzondere reis en voor ons is de bijbel tot
leven gekomen!
Pelgrim Wim Heitbrink
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INGEZONDEN
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria, is een dogma van de
katholieke kerk, dat met een Hoogfeest wordt gevierd op
8 december. Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs. Zij
en alle mensen die na hen komen, zijn gestraft met de erfzonde:
geen paradijs meer, maar lichamelijk lijden en sterfelijkheid! Dat
zou dus ook moeten gelden voor Maria, die immers een ‘gewone’
aardse vrouw is. Dit plaatste de kerk voor een groot probleem,
want dan zou Gods zoon uit een zondige vrouw zijn geboren. Een
onacceptabele gedachte! Eeuwenlang is gezocht naar een
oplossing, tot 1854. Toen kondigde Paus Pius 9 e het dogma af
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Maria is in de schoot
van haar moeder Anna ’onbevlekt’, dus zonder erfzonde
ontvangen. Maria is vrij van zonden ter wereld gekomen. Nu kan
Jezus worden geboren uit een vrouw die niet door zonden is
belast.
Gerard Koenjer
KAARTEN LEVENDE KERSTWANDELTOCHT VILSTEREN
De kaartverkoop van de Levende Kerstwandeltocht van
26 december vindt plaats op zaterdag 9 december tussen
13.30 en 14.30 uur in het parochiehuis aan de Vilsterse Allee 2 in
Vilsteren. Kaartjes kosten € 4,50 p.p. Pinnen is helaas niet
mogelijk. Meer informatie kunt u ontvangen via 0529-458584.
U kunt geen kaarten kopen op de 26e december.
Levende kerstwandeltocht 26 december 2017.
In kleine groepen en onder begeleiding van een verteller beleeft u
die avond het kerstverhaal. Tijdens deze 60 minuten durende
wandeling door de bossen van Vilsteren komt u o.a. soldaten en
paarden, de engel, herders en koningen tegen. Uiteindelijk bereikt
u de kribbe met Josef, Maria en het kindje Jezus.
De start van de wandeltocht is vanaf 17.00 uur in het parochiehuis
Het Gebouw. De laatste groep vertrekt uiterlijk 21.00 uur. Leden
van de Activiteiten Commissie Vilsteren zorgen onderweg voor
passende verlichting. Uw zaklantaarn kunt u dus thuis laten.
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KERSTMARKT ST. VITUS DEDEMSVAART
Op 9 december houden we weer een kerstmarkt in de tent achter
de kerk van 09.30 uur tot 14.00 uur. We verkopen kerstbakjes,
boeken, kerstgroepen, heiligenbeelden, houtproducten, kerstbrood
enz. Uiteraard is er ook snert, glühwein, broodjes beenham,
knieperties en nog veel meer. Het is een gezellige kerstmarkt die
we al voor de 18e keer houden. We verwelkomen u graag op onze
kerstmarkt.
Kerstmarktcommissie St. Vitus Dedemsvaart
ADVENTKRANS

De kinderen kunnen de vlammetjes op de kaarsjes tekenen,
elke week één vlammetje meer.
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KINDERPAGINA
Houden van…
Als iemand je laat weten dat hij van je houdt,
is het soms net of je vleugels krijgt.
Alles gaat makkelijker.

Liefde is niet te zien maar je merkt wel of er liefde is voor elkaar. Liefde
zorgt ervoor dat we elkaar helpen, voor elkaar zorgen, met elkaar
spelen en eerlijk delen en zo kun je zelf nog wel meer dingen noemen
waaraan jij merkt dat er mensen zijn die van je houden. Bedenk er maar
eens heel veel, dat kun je wel.
Het is net als met de wind, die kun je ook niet zien. We zien wel dat
takken van de bomen bewegen en het gras beweegt. Ook kunnen we
voelen hoe de wind door ons haar waait. Zo weten we dat er wind is
zonder hem te zien.

De wind blaast in de herfst de bladeren
weg die van de bomen zijn gevallen. Misschien herken je deze wel aan
de vorm van de bladeren of van de vruchten die erbij horen.

Er is op woensdag 29 november een knutselmiddag voor de kinderen
van de basisschool. We hopen dat alle kinderen die daar aan meedoen
op zaterdagavond 2 december erbij zijn tijdens de kinderwoorddienst in
de viering van 19.00 uur. Heel veel plezier met het knutselen samen! 
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