Verslag van de parochieavond op 29 november 2018
Avondvoorzitter van de locatieraad, Henk Heerink, heet iedereen van harte welkom. Hij licht
de agenda toe, meldt dat pastoor Monninkhof wat later komt. En vraagt of iemand bezwaar
heeft tegen het maken van foto’s en een video gemaakt.
Openingsgebed door Leo Broeks
Roeping is een uitdagend thema.
Notulen parochieavond 16-11-2017
De notulen worden onder dankzegging aan Riet Warnar goedgekeurd.
.
Mededeling locatieraad door Henk
Henk Heerink staat stil bij de volgende gebeurtenissen (die over het algemeen in de loop van
het jaar op de site van onze parochie hebben gestaan:
- Jefrem Hulsman is benoemd als nieuw bestuurslid van de locatieraad, hij neemt de
portefeuille beheer van Leo over.
- Rob de Jong heeft ons gecoacht, maar dat traject is inmiddels gestopt. Intussen is het
project Samen voor elkaar gestart, met als extern adviseur Eddy Oude Wesselink.
Hiervoor hebben we van de provincie een subsidiebedrag ontvangen van €3000 .
- Het parochieblad is niet meer digitaal beschikbaar op de site. Op dit moment
ontvangen 130 mensen het per mail.
- Na een oproep voor een taalcoach heeft Henk zich aangemeld. Op dit moment wordt
geen taalcursus meer in het parochiecentrum gehouden.
- Koninklijke onderscheiding voor Klazien Broeks.
- Schilderbeurt van de kerk.
- De locatieraad gaat nadenken over het gebruik maken van Uitzendinggemist, dat
inmiddels ook door Brugkerk en de Gereformeerde kerk in gebruik is genomen.

Mededelingen vanuit de pastoraatsgroep, Martin Haas
De pastoraatsgroep is op zoek naar een opvolger voor Dinie Berghuis. Dinie heeft haar
termijn van 2 maal 4 jaar er al lang opzitten. Helaas is het moeilijk om een vervanger te
vinden. We zullen de komende tijd nog intensiever op zoek gaan om hiervoor iemand te
vinden. Mocht iemand vanuit de zaal zich geroepen weten, laat het ons weten, je bent van
harte welkom.
-In tegenstelling tot andere jaren zal in 2019 het paastridiuum in onze geloofsgemeenschap
niet worden gevierd. Dat houd in dat er op witte donderdag, goede vrijdag en in de paaswake
geen vieringen zijn in Lemelerveld.
Het pastorale team heeft er voor gekozen dat het komende jaar in Ommen, Dedemsvaart en
Heino de goede week plechtigheden worden gevierd. Op goede vrijdag zal ’s middags wel
de kruisweg worden gebeden en ’s avonds zal Con Amore de Stabat mater dolorosa ten
gehore brengen.
We hebben Marga in de afgelopen week wel gevraagd om er bij het team op aan te dringen
dat er wel gerouleerd worden. Zodat we volgend jaar of over 2 jaar wel weer vieringen
hebben in de Goede week.
Een grote zorg is dat het moeilijk blijft om de jeugd bij de kerk te betrekken. Het contact met
de H. Hartschool staat helaas op een heel laag pitje. De inzet van de parochie is er wel,
maar veel verder komen we ook niet, alleen de parochie regelt voor de kinderen een
rondleiding door de kerk.
De voorbereiding van de eerste H. Communie en het H. Vormsel gaat buiten de school om
en wordt door de parochie voorbereid. In het komende jaar is er wel weer een eerste H.
Communieviering. Het vormsel wordt om de twee jaar toegediend. Voor het eerst dit jaar was
er in september een startviering aan het begin van het seizoen. Dit zal in 2019 zeker ook
weer plaatsvinden. Daarnaast blijven de vieringen van de Raad van Kerken een belangrijk
aandeel leveren aan ons samen kerkzijn.
In de afgelopen periode is het lit. rooster voor de eerste helft van 2019 weer rond gekomen.
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Elk weekend is er een viering, bijna altijd met een koor en anders met orgelbeleiding.
Daarnaast zijn er weer diverse bijzondere vieringen, waaronder de carnavalsviering op 9
februari.
Voor het eerst zal Lemelerveld het komende jaar ook deelnemen aan de jaarlijkse
ontmoetingsdag voor ouderen en zieken in zaal Reimink, samen met de
geloofsgemeenschappen Ommen, Dalfsen, Hoonhorst en Vilsteren.
Vanuit het team worden voorbereidingen getroffen om een nieuwe cursus te starten voor de
uitgeleide groep. Ik heb begrepen dat er vanuit onze geloofsgemeenschap hieraan enkele
mensen zullen deelnemen.
Ik denk dat we wel mogen zeggen dat ondanks zorgen voor de toekomst we nog een hele
actieve groep mensen hebben die zich op welke wijze dan ook inzetten voor de kerk. Denk
o.a. maar aan de voorbereidingen van zoveel vieringen, tentviering, de boerderijviering, de
allerzielenviering.
Marga legt uit waarom het paastridium alleen door priesters gedaan mag worden.
Financiële zaken door Leo Broeks
Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in de kachel en de woning van schoolstr 53. Totaal
63.000 euro. Ook heeft er grafruiming plaatsgevonden en betaald in 2017. Daarnaast is de
lening van het restauratie fonds afgelost van 70.000 euro a 1,5 % op verzoek van de
penningmeester van de Emmanuelparochie. Dit alles geeft verschuiving van reserve
grootonderhoud, fonds begraafplaats en schulden lange termijn. Ons reserves zijn nu
geslonken naar 280.500 euro. Er zijn besparingen op geweest op de afdracht naar de
Emmanuelparochie en op energiekosten, samen goed voor circa € 6000,-.Het exploitatie
resultaat is positief afgesloten op ondanks een extra Bisdom afdracht van 13.000 euro ivm
met de verkoop woning aan de schoolstr 29 in 2015.
Gelukkig zien we ook een positieve kentering in de kerkbalans. Al geeft het nog een iets
vertekend beeld omdat een paar bedragen nog van het vorige boekjaar waren. Al met al toch
een goede ontwikkeling dat verschillende kosten toch beginnen te dalen. We teren voor de
investeringen nog wel steeds op de reserves, die alleen door de verkoop van de woning dit
jaar is aangevuld.
Trekking nummerreeks vrijval obligaties
De series obligaties die dit jaar betaalbaar worden gesteld zijn: 01- 11- 21- 31- 41.
Mededelingen vanuit het pastorale team door André Monninkhof
1. Kennismaking met pastoor André Monninkhof
a. Geboren en getogen in Zuid Berghuizen, Mariakerk (van belang: ook deze
Mariakerk vecht voor haar toekomst)
b. Rechtenstudie (vooral de sociaalrechtelijke vakken)
c. Priesteropleiding
d. Nevenfunctie: buitenrechter in de kerkelijke rechtbank (Officialaat) van het
Aartsbisdom Utrecht (oordelend in huwelijkszaken)
e. Hobby: voetbalscheidsrechter jeugdvoetbal 15-18
f. Nationaal geestelijk adviseur NKS-Voetbal (NKS = Nederlandse Katholieke
Sportfederatie)
g. Drijfveer: rechtvaardigheidsgevoel (“Voor kleine mensen is Hij bereikbaar”
2. Werkervaring:
a. Breukelen: Johannes de Doper (1994-eind 1999)
b. Ulft en wijde omgeving: Verrijzenisparochie (eind 1999-juni 2010)
Uiteindelijk 12 geloofsgemeenschappen omvattend; leuke ervaringen met
schutterijen en verenigingen)
c. Enschede, Losser, Haaksbergen: RK Zuid Oost Twente (juli 2010-augustus 2018)
(17 geloofsgemeenschappen met nog 10 kerken open) Stond vooral in het teken
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3.

4.

5.

6.

van ‘herschikking van kerkgebouwen’; in deze jaren zijn in Enschede 4 en is in
Losser 1 kerkgebouw gesloten; ook: bestuurscrisis parochie Enschede (2016); ik
bewaar goede herinneringen aan het pastorale werk in mijn geboortestreek en
ook aan de internationale RK gemeenschap in Enschede (Universiteit Twente;
bedrijven)
d. Emmanuelparochie (Ommen en omgeving) (vanaf 1-9-2018)
Eerste ervaringen in de Emmanuelparochie
a. Op pelgrimstocht: bedevaart naar Kevelaer
b. Wittebroodsweken: rondkijken
c. Installatie op 28 september jl.
d. Wat heb je zoal gezien?
- Grote inzet van vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen
- Lourdes (Intermezzo, vergadering Lourdesgroep)
- Korendag Lierderholthuis: gemengde koren, middenkoren > kerkmuziek
- Denken over de toekomst: meerdere geloofsgemeenschappen denken na
over hun toekomst (ook nav artikel van de Kardinaal: over 10 jaar zijn er in
ons bisdom nog maar 10 kerken open); toekomstplannen staan veelal in het
teken van gemeenschapszin.
Kijken naar kansen
- Afgebrande kerk in Limmen (men blijft niet bij de pakken neerzitten, maar kijkt
naar kansen voor de toekomst)
- Clemenskerk op Ameland: idem
- Kans: Diaconie: visitekaartje van de kerk (voorbeeld, juist in deze tijd:
surprises voor kinderen die leven in gezinnen die geen Sinterklaas -cadeaus
kunnen betalen); voorbeeld ook: nominatie begeleiding G-voetbal in Ommen
voor de Vrijwilligerspluim 2018
- Kans: Presentie in het dorp en bij het stadsgebeuren
- Kans: Oecumene (bijvoorbeeld: toeristenpastoraat in de zomer; in de Goede
Week; in de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen)
- Kans: PR (publiciteit) (voorbeeld: betrokkenheid van de Ommense
geloofsgemeenschap bij armoedebestrijding (“Samen sterk”); voorbeeld:
uitgebreide schilderbeurt van de kerk in Lemelerveld > zorg voor een goed
verhaal met aansprekende foto in de plaatselijke krant of in de Stentor)
Emmanuelparochie:
- Pastoraal beleidsplan
- Overall (op het niveau van de parochie) (kerk zijn; geloofsverdieping)
- (op het niveau van de elf geloofsgemeenschappen) Vitaliteit van de
verschillende geloofsgemeenschappen (gemeenschapszin)
Het heilig vuurtje brandend houden: dit is de titel van mijn afstudeerscriptie over het
pastoraal beleidsplan van de parochies in Utrecht Oost (1994); volgens mij geldt dit
motto nog steeds.

Pauze
De pauze is benut door de locatieraad door de aanwezigen een formulier met een 3-tal
vragen met stellingen in te laten vullen. Er werden in totaal 47 formulieren ingevuld. Direct na
de pauze werden de uitkomsten op een groot scherm gepresenteerd, en kort toegelicht. Zie
de site voor meer informatie hierover.
Inleiding en discussie
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Daarna presenteerde adviseur Eddy Oude Wesselink de uitkomsten van 16 door hem
gehouden interviews met Lemelervelders, die ook gingen over het gebruik van de kerk en de
gedachten die de geïnterviewden hadden over de toekomst ervan.
In die interviews zeiden ze dat de kerk open moet blijven. Katholieke gemeenschap is een
belangrijke gemeenschap voor het dorp. Oecumene is belangrijk in deze tijd. Iedereen is
opgenomen in de gemeenschap, onderlinge verbondenheid is belangrijk. Het dorp betrekken
bij de kerk. Wie heeft de toekomst? Er moet ruimte zijn voor nieuwe ideeën en het samen
ontmoeten. Lemelerveld heeft geschiedenis, is ook goed voor jongeren, voortbouwen op
tradities. Gaat onze kerk dicht? U leeft-u geeft- het antwoord, vanavond- en de komende
jaren. Themavieringen houden samen met de andere kerken, jongeren betrekken met de
voorbereidingen van de viering. Eddy sloot af met de woorden “Uiteindelijk besluit u zelf of
onze kerk dicht gaat, vanavond en de komende jaren.
Henk gaf aan dat de uitkomsten van zowel de vragenlijst als van de gehouden interviews
door de locatieraad en de pastoraatsgroep verwerkt zullen worden in een visie op het
toekomstig gebruik van de kerk.
Op de vraag van Henk wie bij het vervolgtraject betrokken wil worden, werd niet spontaan
gereageerd. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat mensen zich achteraf opgeven bij
de locatieraad.
Vanuit de zaal kwam de suggestie naar voren om dezelfde vragen aan de jongeren mee te
geven met de actie Kerkbalans. Los hiervan zal Marga klein Overmeen deze lijst uitzetten bij
de ouders van de communicantjes.
Rondvraag
-

Iemand uit de zaal geeft aan dat het jammer is dat het herenkoor geen
afscheid met receptie heeft gehad.
De pastoor vraagt of er vluchtelingen zijn in Lemelerveld. Voor hen is er een
avond georganiseerd. Lisette Aitink is contactpersoon, die benaderd kan
worden.
Een parochiaan geeft aan teleurgesteld te zijn in het beleid ten aanzien van
het ruimen van de graven. De locatieraad zal dit beleid met de werkgroep
evalueren.
Toen de kerk geschilderd werd, zijn de vieringen in het parochiecentrum
gehouden. Hierover zijn positieve reacties .
In zijn algemeenheid stelt Henk dat, als een parochiaan vragen of problemen
heeft, men dit rechtstreeks in kan brengen bij de locatieraad. Dat kan o.a.
door een mail te sturen aan info@parochielemelerveld.nl.

Sluiting
Voorzitter Henk Heerink besluit de parochieavond, bedankt iedereen voor de komst en de
inbreng en wenst ieder wel thuis.
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