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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 

 
 
 
Uitnodiging kerstconcert 
Pro Musica en Reflection uit 
Heino geven een kerstconcert 
met samenzang.  
Dit concert wordt ondersteund 
door verschillende musici 
waaronder drum, piano en or-
gel, met een verrassend muzi-
kaal intermezzo op harp. Onder 
leiding van Magdalena Jarczyk 
belooft dit een mooie avond te 
worden.  
 
U bent allen van harte welkom 
op zondag 22 december om 
19.00 uur in de Cyriacus kerk 
te Hoonhorst.  
  
Namens het bestuur Pro Musica 
  

 
 
 
 
 
 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Kerstconcert 
Vrijdag 13 december houdt het Wijhes mannenkoor met medewerking van het 
mannenkoor De Dorpelwachters uit Wapenveld om 19.30 uur in onze kerk een 
kerstconcert. De kerk is vanaf 19.00 uur open. De kaarten zijn in de kerk voor  
€ 8,50 te koop. Iedereen is van harte welkom. 
 
Reisverslag misdienaarsuitje 
Op dit moment bestaat de misdienaarsgroep uit 12 jongeren. Daarom is iedereen 
gemiddeld 1 x per 2 maanden tijdens een Eucharistie- of Woord en Communieviering 
als misdienaar aanwezig. 
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Als dank je wel voor hun inzet zijn de misdienaars 
van de Sint Nicolaaskerk, de woensdag in de 
herfstvakantie naar Attractiepark Slagharen ge-
weest.  
Het weer zat ons mee, het was droog, al werden 
we wel nat van het schieten met water of in de 
wildwaterbaan. In kleine groepjes zijn we op stap 
gegaan. Ieder zijn/haar attractie. Na het middag-
eten zijn we samen naar een 4D film geweest om 
daarna in een andere samenstelling van groepjes 
op stap te gaan. De stoeltjeslift, reuzenrad, de 
achtbanen en nog vele andere hebben we uitge-
probeerd. Aan het eind van de dag zijn we nog 

naar de McDonalds geweest. 
De misdienaars. 
 

Kinderadvent viering 
De St. Nicolaasschool is een katholieke school en zij willen dit in de toekomst ook blijven Dit bete-
kent dat wij aandacht hebben voor de verhalen uit de Bijbel en de katholieke traditie. Dit zal 
anders dan voorheen allemaal onder schooltijd gebeuren. Daarom is er nu op woensdag 18 de-
cember om 11.30 uur in de kerk een kinderviering rondom de vierde Adventsweek en Kerst. 
Voorganger is pastor Gerard Noordink. Alle kinderen van de school worden bij deze viering be-
trokken. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze viering. 
 
Sint Stephanus te Hardenberg 
 
 
 
 
 
Op zondag 10 november werden een 
aantal koorleden in het zonnetje gezet. 
De dames Leonie Brunink en  
Tiny Rusken waren 40 jaar lid van ons 
kerkkoor en Annie Jansen 25 jaar. Zij 
kregen een ereteken opgespeld en alle 
drie een mooie bos bloemen.  
Dames,  van harte gefeliciteerd en 
heel veel dank voor jullie jarenlange  
inzet. 
 
Vermeldenswaard is ook al vast dat ons 
kerkkoor volgend jaar 50 jaar be-
staat. We zullen daar zeker nog de  
nodige aandacht aan besteden. 
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 
 

 
Zaterdagavond 23 november jongstle-
den zijn de volgende koorleden gehul-
digd vanwege hun jubileum: 
 
Dhr. Tinus Nijboer 70 jaar  
 
Mevr. . Marianne van Geest,  
40 jaar 
 
Mevr. Ria Ohms, 25 jaar  
 
Mevr. Riet Engels 25 jaar  
 
 

 
Projectkoor Kerst 

 
 
Iedere vrijdagavond tot aan de Kerst repeteren 18 enthousiaste jonge zangers en zangeressen 
vanaf 18.45 uur in ons parochiecentrum.  
Deze kinderen zijn druk bezig met het instuderen van kerstliederen onder begeleiding van 
Odette Fiselier. Het projectkoor zal op verschillende momenten in het dorp en op kerstavond 

om 19 uur hun liederen ons ten gehore brengen. 

 
Sint Vitus te Dedemsvaart 

Kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus 
In Dedemsvaart wordt ook dit jaar weer een kerstmarkt georganiseerd. Op zaterdag 14 de-
cember is iedereen welkom op de kerstmarkt. Dit jaar heeft de markt een ander gezicht. De 
kerk wordt meer betrokken en de tent komt naast de kerk. De opbrengst is voor het vieren 
van het 200-jarig jubileum St. Vitus volgend jaar.  
 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang. In de kerk zullen spullen met een religieus tintje uit-
gestald worden. Denk aan beelden, kerstgroepen, stallen en kaarsen. Maar natuurlijk blijft de 
tent ook een belangrijke plek om samen te komen. Er is voor elk wat wils. Er wordt al druk ge-
werkt aan mooie houtattributen en streekproducten. Ook zijn er boeken, kerstkransen en 
kerststukken te koop. Op het pleintje tussen kerk en tent is er chocomelk voor de kinderen en 
kunnen ze broodjes bakken. In de kerk kunnen kinderen een religieuze speurtocht doen, met als 
inzet een leuke prijs. Ook zullen in de kerk de koren Con Amore en Juventa optreden. Buiten zijn 
er kramen, kersthuisjes, vuurkorven en een rommelmarkt. Ongetwijfeld zullen we er samen 
weer een gezellige markt van maken. Dus graag tot ziens op 14 december! 
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Diaconie 

LOURDES Bedevaart 2020 
 
De Emmanuelparochie wil de parochianen en andere belangstellenden de mogelijkheid bieden om 
in sept. 2020 op bedevaart naar Lourdes te gaan.  
Dit keer  wordt de bedevaart voor de hele parochie voorbereid door het Lourdescomité Heino.  
Lourdes is een plaats waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en energie kan vinden. Door samen 
op reis te gaan naar deze bijzondere, helende, prachtig gelegen plek in de Pyreneeën, kunnen 
wij net als zoveel mensen al meer dan 150 jaar doen dezelfde kracht, inspiratie en berusting er-
varen. 
Gedurende de bedevaart zullen we met elkaar vieren, stil worden, processie lopen en de han-
den opleggen. Ook ontmoeten we in Lourdes vele anderen. Natuurlijk parochiegenoten maar ook 
andere pelgrims afkomstig uit veel landen. Mensen die je raken, verwonderen, ontroeren of aan 
het lachen maken.  Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere ervaringen. Naast deze momen-
ten kunt je natuurlijk ook alleen of met naasten even naar de grot gaan, een kaarsje opsteken of 
de baden bezoeken. Ook is er gelegenheid voor ontspanning.  
Een mooie tocht door de bergen maken, wandelen langs de Gave of genieten van een drankje op 
het terras, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Maar bovenal is Lourdes de plek voor ont-
moeting met Maria. 
Ook  pelgrims met beperkte zorgbehoefte kunnen mee op bedevaart, hetzij met rolstoel, rolla-
tor of andere hulpmiddelen voor zorg, deze kunt u lenen in Lourdes. Schroom niet om dit aan ons 
kenbaar te maken.  
U wilt een keer op bedevaart en wij zullen er alles aan doen om dat voor u te kunnen realiseren. 
Ook kunnen wij eventueel voor een rolstoelduwer/begeleiding zorgen. 
 
De reis, waarvoor bij de Stichting VNB is ingeschreven,  is met vliegtuig vanaf Airport 
Aachen/Maastricht, waar we gezamenlijk met een bus naar toe gaan. 
De bedevaart is van 18 sept. tot en met 23 sept. 2020. 
De reissom is € 939, per persoon gebaseerd op een 2 persoonskamer; voor een éénpersoons-
kamer geldt een toeslag. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de volgende contactpersonen: 
Lourdescomité Heino: Ton van den Berg (06-51107509) of Catharien Smit (0572-390914) 
locatie Dalfsen (Gerard Hollak 0529-433331) 
locatie Hoonhorst (Hermien Schoorlemmer 0529-401946) 
locatie Ommen (Cisca Derks 0529-450438) 
locatie Lemelerveld en Vilsteren (Janny Horstman 0529-460225 en Lies Akkermans (0572-372003) 
Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte (Gerard Froeling 0523-613127) 
 
 

Beste parochianen van Emmanuel parochie, 
 
Mijn hartelijke groeten aan jullie allemaal van uit India.  
Kerstfeest komt dichtbij, daarom wil ik u allen mijn hartelijke kerstgroeten wensen ook via deze 
digitale nieuwsbrief: Allemaal een zalig kerstfeest en gezegend jaar 2020 toegewenst. 
 
Het is nu meer dan 10 jaar geleden dat ik vanuit Nederland teruggekeerd ben naar India. Mijn  
gedachten gaan nog vaak naar Nederland en dan denk ik over de mooie tijd dat ik in Nederland 
doorgebracht heb.  
De vier seizoenen,  lente, zomer herfst en winter, maar vooral de winter met zijn sneeuw en 
kou, lekkere eten (stamppot wortelen), fietsen door het mooie landschap met vele koeien en bo-
venal al die aardige mensen. Dat komt vaak in mijn  gedachten en soms verlang ik hier naar terug. 
 
Ik herinner me met dankbaarheid die periode dat ik in Nederland mocht werken. Ik heb gelezen 
dat Gerard Noordink gaat stoppen in Emmanuel parochie. Als Gerard  Noordink gaat stoppen 
dan is het hele pastorale team van 2003 vernieuwd.  
Gelukkig zijn er nieuwe mensen voor terug gekomen. Ik herinner me met dankbaarheid  allen 
van het eerste pastorale team.  
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Ik mocht veel leren  in Nederland en die ervaringen hebben mij heel goed geholpen om mijn 
pastorale werk hier beter te doen. 
 
Nu ben ik pastoor in een parochie en werk er met veel plezier. Ook ga ik gewoon door met  de 
projecten voor kinderen. Ik help vele kinderen te studeren met het geld uit het Fonds dat ik 
elke jaar krijg van mensen vanuit de  Emmanuel parochie en ver daar buiten. De Stichting Pastor 
Thomas Fonds werkt uitstekend door de inzet van het bestuur en vele vrijwilligers  Vele kinderen 
worden geholpen op verschillende manieren om hun studies door te kunnen laten gaan.  
Deze kinderen en hun ouders zijn hiervoor heel dankbaar en bedanken  alle mensen die hieraan 
hebben bijgedragen . Ook wil ik u hartelijk danken dat u hiervoor  geld hebt gegeven en de Stich-
ting wilt blijven steunen. 
 
Ik wens u nogmaals Zalig Kerstmis en Gelukkig en Gezegend 2020 toe. 
 
Pastoor Thomas. 
 
 
Catechese 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de bro-
chure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
Woensdag 11 december 19.30 uur: 
 Advent en Kerstmis in beeld in Dalfsen  

door Mgr. Woorts 
Woensdag 11 december 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Donderdag 12 december 20.00 uur: 

Israël, een rondleiding in Dalfsen door  
pastor Butti (2e van vijf avonden) 

Donderdag 19 december 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Donderdag 26 december 17-21 uur: 
 Levende kerststal in Vilsteren 
 (uitsluitend via kaartverkoop op 14/12) 
Dinsdag 7 januari 2020 20.00 uur: 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 8 januari 2020 20.00 uur: 

Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart  
door pastor Rutgers 

Woensdag 8 januari 2020 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
 
Een vriendelijk verzoek om u van tevoren aan te melden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
\ 
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Nieuws van het bestuur: 

 
Uitnodiging 

 
 

Per 1 december 2019 is pastor Hans de Vries 
door kardinaal Eijk benoemd 

tot parochievicaris van de Emmanuelparochie. 
 

Op vrijdag 3 januari 2020 om 19.00 uur 
wordt hij tijdens een feestelijke viering in de 

O.L.Vr. Tenhemelopneming kerk, 
Canadastraat 24 te Heino, 

gepresenteerd door vicaris R.G.W. Cornelissen. 
 

Na afloop van de viering is er in het parochiecentrum  
gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking 

met pastor Hans de Vries. 
 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie 
 

 
Kerstartikel vanuit het team: 

 
Advent……….en Kerst………. zorg er goed voor!! 
Als de klok verandert en de wintertijd begint, dan wordt het voor mijn gevoel al heel snel heel vroeg 
donker. Zo beginnen de avonden eerder en worden zo steeds langer. Het donker maakt dat je naar 
binnen trekt, want buiten is het niet alleen donker, maar ook vaak nat en koud. Binnen doe je an-

dere dingen. Kinderen zitten dan nog langer ach-
ter hun spelcomputer en volwassenen kijken nog 
langer televisie of turen daarvoor op hun mobieltje 
of tablet. Creatieve mensen gaan knutselen of 
spelen samen een spelletje of gaan puzzelen. 
Liefhebbers van lezen, komen eindelijk toe aan de 
boeken die al een tijdje er op wachten om gelezen 
te worden. En ook Sinterklaas helpt mee het bin-
nen gezellig te maken. 
 
Naar binnen keren we vaak ook in gedachten. 
Sommige mensen raken dan met hun gedachten 
in de knoop: ze gaan piekeren of somberen. An-
deren vinden juist nu de tijd om zich ergens in te 
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verdiepen of om zich over iets bezinnen. In het winterprogramma van onze parochie ‘Inzicht en Uit-
zicht’ staan juist van die activiteiten voor die lange donkere winteravonden die mensen aan het 
knutselen (kerstengeltjes maken) of aan het denken zetten (filosofie, films, bijbel, lezing over Maria, 
etc.). 
 
Ook de Advent is bij uitstek een periode om een beetje naar binnen te keren in jouw eigen binnen-
ste en een mooie tijd om inhoudelijk weer alles op een rijtje te zetten. Eigen aan ons christelijk ge-
loven is immers dat we altijd gevraagd worden om ons geweten te gebruiken en met enige regel-
maat aan een soort gewetensonderzoek te doen: Hoe heb ik me in de afgelopen periode gedra-
gen? Kwam wat ik gedaan heb aan anderen ten goede? Was ik oprecht en eerlijk? Hoe heb ik me 
verhouden tot mijn partner, mijn collega’s, mijn vrienden en vriendinnen, mijn kinderen? Was ik vol-
doende attent, betrokken, liefdevol, mild in oordelen. Kortom: heb ik me als een goed christen ge-
dragen?  
Al deze bezinnende vragen over ons denken en doen 
maken ons bewust van al die goede werken die (nog) 
niet af zijn of nog te gebeuren staan. Ze helpen ons 
weer in goede verhouding met onszelf en de ander en 
God te komen. Wie in de adventstijd naar een boetevie-
ring gaat of (naar woorden van pastor Wenker) een vie-
ring van verzoening, krijgt vanzelf de tijd om erover na 
te denken. Dat is eigenlijk rijkdom, want herstel van wat 
beschadigd is, of alsnog de vergeving ontvangen of het 
geven ervan maakt een mens gelukkiger.  
 
Die tijd van inkeer brengt ons als het ware vanzelf bij het kerstfeest. Dan vieren we dat op een on-
verwachte plaats op een onverwacht moment licht binnendringt in de duisternis van het leven. 
Wanneer je het gevoel hebt dat het steeds donkerder wordt, blijkt er plotseling toch een ommekeer. 
Dat is in de natuur zo en eigenlijk ook in ons denken. Er wordt ons verteld dat ons een Redder is 
gegeven, toekomst wordt aangereikt. Dat er alle reden is om altijd en overal mensen van de Hoop 
te zijn, want de duisternis heeft het laatste woord niet. 
 
Maar er is meer! Bij de voorbereiding van de kerstviering met leden van het koor ontdekten we al 
lezend dat er aan de geboorte van Jezus, de zoon van God, ook iets bijzonders is. God komt niet in 
de wereld als een machtige leider, als een doortastende ondernemer of als charismatische voor-
ganger. Hij komt in de duistere wereld als een kind. Welnu, wanneer in onze wereld in een gewoon 
gezin een kind wordt geboren, dan wordt dat kind liefdevol ontvangen. Degenen die een kind krij-
gen, omringen het met hun genegenheid en liefde en ze gaan er vanaf het begin goed voor zorgen. 
Want kleine mensenbaby’s zijn hulpeloze schepseltjes. Gelukkig komen daarom de meeste nieuwe 
mensenkinderen terecht bij ouders die er vanaf het begin ‘gek’ mee zijn en die ouders zorgen er 
voor dat zo’n klein mensje niks te kort komt.  

God komt in onze wereld eigenlijk ook als een kind als een 
cadeautje waar goed voor gezorgd moet worden. Dat kind 
kan groot worden als het met alle liefde wordt omringd. Je 
kunt het ook zo zien: onze God komt onder ons en kan al-
leen worden wie Hij is, wanneer we Hem in ons midden op-
nemen en er goed voor gaan zorgen. Wij mensen worden zo 
zelf verantwoordelijk voor wie God voor ons kan worden en 
kan zijn. Een klein mensenkind  moet met liefde omringd 
worden en in genegenheid gekoesterd. Alleen zo kan een 
mens worden wie hij/zij te diepste is. Onze goede God kan 
alleen zichtbaar worden in onze wereld als we aan zijn zoon 
volop liefde schenken en hem met genegenheid in ons hart 
koesteren. Zo kan ons geloven groeien, omdat God in zijn 
zoon in ons leven groot kan worden.  

 
Wij als pastores zijn ook in het afgelopen jaar bezig geweest om met u ons geloof te koesteren en 
met u samen de goede God een beetje meer zichtbaar te laten zijn in onze omgeving. 
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Dank aan al de vrijwilligers en vakmensen die onze eredienst, onze diaconie, onze catechese en 
de opbouw in onze geloofsgemeenschappen hebben ondersteund. Het komende jaar zal een ver-
dere verandering van ons pastoresteam doormaken. We blijven evenwel geloven dat de liefde van 
God voor ons even tijdloos en onvoorwaardelijk blijft.  

Vooreerst mede namens al mijn collega’s een hele goede Adventstijd, een zinvolle 
Kerst en een heel mooi begin aan 2020 gewenst. 
G. Noordink 
 
 


