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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 

Het Sallands Bachkoor bestaat 

40 jaar en dat viert het koor op 2 
november met een jubileumconcert. 
 
Op 12 oktober om 19.30 uur is er een Sneak preview in de Brigitta Kerk in Ommen 
met delen uit het programma. 
De toegang is gratis! 
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Boerderijviering Lemelerveld/Vilsteren 
Op zondag 29 september was er 
weer een bijzondere kerkdienst in het 
teken van het platteland en de 
kerk. Dit jaar waren we te gast op de 
boomkwekerij van Gerrit en Rita 
Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte. 
De boerderij-viering had als thema 
“Geworteld zijn”.  
Een boom moet stevig in de aarde 
staan om alle (weers)omstandig-
heden te doorstaan en ons zo voor-
zien van al het moois wat ze ons te 
bieden heeft. Hoe zijn wij geworteld 

en hoe houden wij ons staande 
bij ons leven(swerk). De land-
bouw moet zich voortdurend 
aanpassen aan wat de markt 
en maatschappij vraagt. Mo-
menteel voelen boeren dat de 
vaste grond onder hun voeten 

niet zo vast meer is.  
De dienst begon om 10.00 uur met koffie. 
De werkgroep Kerk in Platteland (KIP) 
van de H. Hart Kerk organiseerde deze 
viering voor de 6de keer, weer samen met de Willibrorduskerk uit Vilsteren. De 
dienst werd geleid door pastoraal werkster Marga klein Overmeen en muzikaal on-
dersteund door het koor Voices uit Lemelerveld. Tijdens de overweging vertelden 
Gerrit en Rita over hun levenswerk en hoe ze daarvan kunnen genieten ondanks alle 
regels en weersomstandigheden waarmee je om moet gaan. De opkomst was weer 
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groot en terwijl de regen hoorbaar viel zaten we comfortabel droog in de mooi versierde loods. 
Na de dienst was er onder het genot van koffie en krentenbrood, gelegenheid om na te praten met 
elkaar en was het fijn de waardering voor de landbouw op deze wijze te kunnen delen.   
Het was een prachtige viering. 
 

De karakteristieke kerktoren van de Heilig Hartkerk is toe aan een opknapbeurt! 
Onder het motto “Waardeer het, Repareer het” zal er een actie opgezet worden om de benodigde 
middelen daarvoor bij elkaar te krijgen. Als aftrap zal er een Open Toren Dag georganiseerd wor-
den op zaterdag 19 oktober van 14.00 –17.00 uur. Oproep om aanlevering van foto’s. We wil-
len o.a. graag een doorlopende dia-presentatie maken met foto’s van de kerk, de katholieke scho-
len en alles wat met het kerkelijk leven in Lemelerveld te maken heeft. Er zijn al wel verschil-
lende foto’s in het kerkelijk archief te vinden maar we willen graag een beroep doen op mensen om 
in hun privé-archief te kijken of er daar foto’s te vinden zijn. Met name oud-Lemelervelders heb-
ben misschien verrassende kerkfoto’s. We zouden ze graag in scannen en dan krijgt u het originele 
exemplaar terug. Mocht u een foto beschikbaar willen stellen, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met: Nolly Holterman, Oude Twentseweg 51, 8102 SB Raalte. Telefoonnr. 0572-372592 
of 06-81573050. Mailadres: nollyholterman@hotmail.com     
 
Programma Open Toren Dag 19 oktober 2019 
14.00-14.15 uur: Inloop met koffie en muzikale ondersteuning parochiekoren. 
14.15-14.45 uur: Ronde 1 Powerpoint-presentatie en beantwoording vragen torenherstel 
14.45-15.15 uur: Muzikale ondersteuning parochiekoren 
15.15-15.45 uur: Ronde 2 Powerpoint-presentatie en beantwoording vragen torenherstel 
15.45-16.15 uur: Muzikale ondersteuning parochiekoren 
16-15-16.45 uur: Ronde 3 Powerpoint-presentatie en beantwoording vragen torenherstel 
16.45-17.00 uur: Afsluiting  
 
Onder begeleiding van gidsen zal er doorlopend de mogelijkheid zijn om in kleine groepjes 

(max. 6 personen) de toren te bezichtigen. 
 
Startviering 
Op zaterdagavond 14 september was de startviering als begin van het schooljaar. 
Het thema van deze startviering was: ‘Reis je mee?’ Samen zetten we ons beste beentje voor. 
Dan wordt het zeker een schooljaar dat loopt als een trein. 
De kinderen hadden een rugzak/schooltas meegebracht met inhoud wat ze dachten nodig te 
hebben in het nieuwe schooljaar. Het was een mooie viering die ondersteund werd door Voices. 

 
Vincentiuszondag 2019 
Op zondag 22 september werd er door de Caritas opnieuw de Vincentiuszondag gehouden. De 
dag begon met een woord- en communieviering. Na deze viering werd het samenzijn voortgezet in 
het parochiecentrum met een kopje koffie of thee met cake. Ook een drankje/borrel ontbrak niet. 
Met een paar rondes bingo was er voor een ieder vertier. Daarna werd er een uitgebreide lunch 
verzorgd en rond 15:00 uur werd de middag afgesloten. 
Ongeveer 52 mensen namen hieraan deel. 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Dialectviering 
De werkgroep woord en communieviering heeft voor zon-
dag 20 oktober om 9.00 uur een dialect viering voorbereid. 
Deze dialectviering is een gebedsviering in de eigen 
moodersproake. Alles wat gezegd, gebeden en gezongen 
wordt, gebeurt in de streektaal. Voor een groot deel van de 
parochianen in Lierderholthuis is de voertaal Sallands 
sproake, de taal die hier het dichtst bij de mensen staat. Het 
dialect geeft een gevoel van verbondenheid. Het koor 
Together zal deze viering luister bijzetten. 

 

mailto:nollyholterman@hotmail.com
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Sallandse Wandelvierdaagse. 
Alle wandelaars van de Sallandse Wandelvierdaagse starten in Raalte. De routes lopen door 
uiterwaarden en natuurgebieden en je komt langs gezellige plattelandsdorpen. Dus kwamen de 
deelnemers van de Sallandse Wandelvierdaagse vorig jaar ook door Lierderholthuis. Iedereen 
werd hartelijk ontvangen in het mooi versierde dorp en op veel plekken hadden de bewoners iets 
origineels georganiseer bijv. de toiletdames probeerden de wandelaars op een ludieke manier de 
weg te wijzen naar de toiletten of naar het rustpunt in het Dorpshuis Het sportieve wandel-
evenement leeft in Lierderholthuis. Daarom komen dit jaar de wandelaars op dinsdag 22 oktober 
weer naar ons dorp. De bewoners zijn op dit moment druk met het maken van de versiering voor 
het hele dorp. Het belooft een groot spektakel en feest te worden in Lierderholthuis. 
 
Sint Stephanus te Hardenberg 

Emmanuelwandeling in Hardenberg 
Zondagmiddag 15 september, half 2. Wat een drukte, daar bij onze Stephanuskerk! Bekende ge-
zichten, maar ook onbekende. Binnen wordt het ook steeds drukker, Piet, Fred en Mieke hebben 
hun handen vol aan de catering en anderen delen nog gauw even van de meegebrachte brood-
jes. Om 2 uur zitten er 50 mensen met een kopje koffie of thee te genieten van de door Piet ge-
bakken cake of koek. Pastor Noordink is ook van de partij, hij opent de middag en zegt blij te zijn 
met zo’n grote groep mensen, allemaal gekomen om mee te doen aan de 9e Emmanuelwandeling.  

Het is de bedoeling dat we om 2 uur vertrekken, 
maar…… de huifkar heeft vertraging en zodoende 
is het bijna half 3 als er een groep van 12 mensen 
vertrekt met de huifkar. Tegelijkertijd vertrekt er een 
zeer gemêleerde groep van 34 wandelaars rich-
ting Vecht. We zien Hardenbergers, maar ook men-
sen uit Slagharen, Dedemsvaart, De Belte, Dalfsen 
en zelfs een jonge vrouw uit Zeeland en een iets ou-
dere dame die woonachtig is in een dorpje vlakbij 
Utrecht. Zij hebben mazzel dat ze net nu in Overijssel 
op vakantie zijn, en dus mee kunnen doen aan deze 
prachtige wandeling.  
Via verschillende paden lopen we langs de Vecht, 
kijken we naar de meeuwen en de koeien en we 
krijgen onderweg spontaan een uitleg van Anielka 
over het Jodenbergje. Ondertussen komen er mooie 
gesprekken op gang, de doelstelling “ontmoeten” 
lijkt nu al behaald. Na 4,6 kilometer gewandeld te 
hebben, hebben we pauze bij “De Koppel” en wat 
een timing: de huifkar is er precies op hetzelfde mo-
ment. De mensen die in de huifkar gezeten hebben, 
vertellen dat ze bij de eigenaar thuis geweest zijn 
en een drankje aangeboden hebben gekregen, als 

excuus voor het te laat komen. Wat een goede service! 
Bij “de Koppel” drinken we wat, een deel van de groep eet een ijsje, anderen bekijken de natuur-
tentoonstelling die er is. Alles mag, alleen een beetje kletsen is ook goed. JJ, de blindengeleide-
hond die ook van de partij is, drinkt wat water en rust even uit. Om 4 uur hervatten we onze wande-
ling, enkele mensen die in de huifkar zaten, willen het laatste stukje meewandelen, anderen vinden 
het wel genoeg en gaan het laatste stukje graag met de huifkar mee. De sfeer is uitstekend, nie-
mand klaagt dat we nu wel een beetje laat terug zijn!  
Tussen half 5 en kwart voor 5 zijn we terug bij de kerk, waar Piet, Fred, Mieke en Mick de hele 
afwas gedaan hebben en klaar staan met hapjes en drankjes. We praten nog even na en zijn het 
erover eens: wat was het een geslaagde middag! Zeker voor herhaling vatbaar en de volgende 
wandeling is ook alweer gepland: onder voorbehoud vindt de 10e Emmanuelwandeling plaats 
op zondagmiddag 19 april in Hoonhorst. Ik hoop u daar allen weer te ontmoeten!  
 
Veronique Reimer  
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Tarcisiusdag 2019 
Op zaterdag 21 september is het ’s morgens heel vroeg al een drukte van belang op het station 
van Hardenberg. Vijf misdienettes van de geloofsgemeenschappen Slagharen, De Belte en Har-
denberg staan te overleggen met hun begeleiders, ze besluiten alle misdienaarsgewaden in één 
grote koffer te stoppen. Het is duidelijk waar de reis naar toe gaat: de jaarlijkse Tarcisiusdag vindt 
vandaag plaats in Utrecht. Voor deze misdienettes is het niet nieuw, ze zijn allemaal al eens eer-
der geweest en verheugen zich op deze dag.  
Na een voorspoedige reis komen we om 8.51 uur aan op het station in Utrecht en zijn we rond half 
10 in het Bonifaciushuis, waar de koffie, de thee en frisdrank klaar staan en waar de 230 (!) mis-
dienaars die vandaag deelnemen, zich kunnen omkleden. Om kwart over 10 kleurt de straat wit, 
rood en groen, de misdienaars en acolieten lopen 
in Processie naar de St. Catharinakathedraal waar 
kardinaal Eijk en de hulpbisschoppen ons op-
wachten. Er volgt een mooie eucharistieviering 
met prachtige zang van een gelegenheidskoortje, 
enkele misdienaars mogen helpen bij het klaarma-
ken van de tafel. Na afloop lopen we in Processie 
terug naar het Bonifaciushuis.  
Het middagprogramma is deze keer heel gevari-
eerd, er stappen misdienaars in kano’s, anderen 
gaan laser gamen, voor ons zijn plekken op een 
rondvaartboot gereserveerd. Het tweede deel 
bestaat uit opdrachten die met de liturgie, de 7 sa-
cramenten en het kerkelijk jaar te maken hebben, 
heel leuk en leerzaam! Iedereen speelt fanatiek mee, we hebben best veel opdrachten goed! Dat 
wordt straks nog spannend, welke groep zal er winnen?  
Het laatste onderdeel van deze dag vindt plaats in de tuin van kardinaal Eijk, daar verzamelen 
alle 230 misdienaars en de 50 begeleiders zich en er is voor iedereen onbeperkt patat, snacks  
en er is frisdrank. Dat gaat er wel in na de grote afstanden die we hebben moeten lopen vandaag! 
Als alle buikjes gevuld zijn, is het tijd voor de “balkonscène”. Kardinaal Eijk en de hulpbisschop-
pen nemen plaats op het balkon, alle anderen zitten of staan in het gras. Het weer werkt gelukkig 
mee, geen natte billen vandaag! Kardinaal Eijk begint met een bedankje, niet alleen voor de or-
ganisatoren van vandaag, maar vooral ook voor de misdienaars en acolieten, die zich niet alleen 
vandaag 100 % ingezet hebben, maar dat het hele jaar door doen in de eigen parochie of ge-
loofsgemeenschap.  
Als de uitslag bekend wordt gemaakt, blijken wij op de vijfde plaats geëindigd te zijn, niet 
slecht! Iedereen mag naar boven komen, krijgt een hand en een persoonlijk bedankje van kardinaal 
Eijk en een mooi verzilverd kruisje, als aandenken aan deze dag. We vinden het jammer dat we 
geen eerste geworden zijn, maar……nu kunnen we wèl de trein van 17.19 uur halen en in Har-
denberg nog even samen eten. Daarna nemen we afscheid van elkaar met de afspraak: volgend 
jaar gaan we weer! Iedereen vond het een leuke en leerzame dag en we hopen dat het bisdom in 
2020 weer een Tarcisiusdag organiseert. Dan zijn we zeker weer van de partij!  
Veronique Reimer  
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

Don Kozakkenkoor in Heino 
Op zaterdag 26 oktober a.s. treedt het wereldberoemde Don Kozakkenkoor o.l.v. Wanja Hlibka op 
in de Nicolaaskerk in Heino. Tijdens het concert verzorgt het Heino’s Mannenkoor een gastop-
treden o.l.v. Jeroen Hulshof. Aanvang concert om 20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop á €18,- 
verkrijgbaar bij Dorpshuis Heino, De Smulbaai en bij de leden van het Heino’s Mannenkoor. Aan de 
kerk kosten de kaarten € 20,- p.p. Het belooft een prachtig concert te worden, dus aarzel niet en 
bestel op tijd uw kaart(en). Zie ook  www.heinosmannenkoor.nl 
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Dialectviering  in Heino en Liederholthuis! 
In het weekend van 19 en 20 oktober is er zowel in de RK Kerk in Heino als in de kerk in Lierder-
holthuis een dialectviering. Voor Heino is dit het derde jaar op rij en voor Lierderholthuis is het 
een primeur. Begin dit jaar zijn we, als werkgroep woord- en communieviering, weer enthousiast 
begonnen met de voorbereidingen van een woord- en communieviering in het dialect.  
Dit na de positieve reacties ontvangen in 2017 en 2018. 
Dit jaar worden beide vieringen ondersteund door het koor Together. In overleg met het koor zijn de 
liederen uitgezocht. Onder leiding van dirigente en keyboardspeelster José Middelkamp is het 
koor druk bezig met het oefenen van de liederen in het dialect. De laatste hand wordt nu gelegd 
aan de verdere inhoud van de viering. 
Het thema van de viering is  ---- de krach van ’t gebed  --- 
Alle parochianen en andere belangstellenden van de hele Emmanuelparochie zijn van harte wel-
kom om samen met ons te bidden en te vieren, in voor velen van ons, onze moedertaal.  
Op zoaterdag 19 oktober um 19.00 uur in de R.K. Kerke ‘Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming’ te 
Heino en zundag 20 oktober um 09:00 in R.K. Kerke ‘Heilige Nicolaas’  te Lierderholthuus.   
 
Hopelijk mogen we velen van U dan begroeten.  
 
Werkgroep woord- en communieviering Heino & Lierderholthuis.  
 
Sint Vitus te Dedemsvaart 

De 41é Interkerkelijke Vredesdienst. 
De viering werd dit keer gehouden in een volle St Vituskerk, 
samen met de PKN kerken. 
 
Thema: Vrede verbindt over grenzen. 
 
m.m.v. Ds. J. Zondag & Pastor J. Butti. 
 Organist N. Aalberts 
 Gelegenheidsensembele: 
 Peter Kip, Ferdinand Coppens, 
 Larens & Harry Bijker 
 Begeleiding op piano Luko Hans 

Begeleiding op viool Annet v.d. Wetering 
 
De werkstukken die in de kerk hangen zijn gemaakt door de 
kinderen van de Regenboogschool. 
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Catechese 

CATHOLICISM – Verken de Kerk 
Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke Kerk? Wil je 
weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het 
gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je er goed aan om je aan te melden voor CA-
THOLICISM – Verken de Kerk. 
 
CATHOLICISM is een 10-delige dvd-serie gemaakt door bisschop Robert Barron. Barron is 
hulp-bisschop van het bisdom Los Angeles in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hij is de 
oprichter van Word on Fire Ministries, waarmee hij de eeuwenoude tradities en het geloof van de 
Kerk verspreid d.m.v. moderne kanalen, zoals Social Media. Kijk op: www.wordonfire.org.  
 
In het nieuwe kerkelijk jaar 2019 – 2020, wil ik graag met u deze 
ontdekkingstocht aangaan, samen met Robert Barron. Om zo sa-
men te ontdekken wat het Rooms-Katholieke geloof inhoud en 
te bieden heeft. Aanleiding voor dit initiatief is het Jaar van de 
Eucharistie dat vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 
door het aartsbisdom Utrecht wordt afgekondigd en dat eindigt op 
het hoogfeest van Christus Koning in 2020.  
 
De bedoeling van CATHOLICISM – Verken het Geloof, is dat we 
ongeveer twee uur samenkomen, een aflevering kijken en ver-
volgens met elkaar erover in gesprek gaan. Het is niet verplicht 
alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, u kunt natuurlijk ook gerust 
zelf een keuze maken. Wél is het praktisch dat u zich bij mij, 
pastor Johan Rutgers, pr. opgeeft, dan kunnen we rekening 
houden met de hoeveelheid koffie en thee. Er is géén verplichte 
bijdrage, maar een vrijwillige gift om de onkosten te dekken is van 
harte welkom en wordt zéér gewaardeerd.  
 
Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten (of alle 10 natuurlijk).  
Alle goeds, zegen en inspiratie toegewenst,  
 
Pastor Johan Rutgers, pr. 
Emmanuelparochie  
 
Voor wie:  Iedereen die geïnteresseerd is in het Rooms-Katholieke geloof 
Waar:   Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart 
Hoe laat:  19.30 tot 21.30 uur 
Wanneer in 2019 
3 december – Jezus, God en mens 
Wanneer in 2020 
7 januari – Het onderricht van Jezus 
4 februari – Het mysterie van God 
3 maart – Maria, de Moeder van God 
7 april – Petrus en Paulus 
12 mei – Christus en de Kerk 
2 juni – Liturgie en Eucharistie  
(in juli en augustus niet i.v.m. zomerperiode) 
1 september – De gemeenschap van de heiligen  
6 oktober – Gebed en geestelijk leven  
3 november – Het eeuwig leven 
Kosten:  Vrije gift 
 
Aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar pastor.rutgers@gmail.com o.v.v. “CATHOLI-
CISM -  Verken de Kerk” of door te bellen met nummer 06 53 21 01 74. Vermeldt dan even je 
naam en je verdere contactgegevens. 
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Nieuws van het PCI bestuur 
 

Uitnodiging Diaconaal Café Emmanuelparochie 
Hierbij nodigen we u van harte uit voor het bijwonen van het diaconaal café in 
het parochiecentrum St Vitus, Langewijk 170a, 7701 AK Dedemsvaart 
 
Datum: dinsdag 5 november 2019 
 
Wie:   werkgroepen caritas  
  Profieldragers diaconie 
  Werkgroepen diaconie 
  Pastoraal team Emmanuelparochie 
  Parochiebestuur Emmanuelparochie                        
  Bestuur PCI Emmanuel 
 
Na het succes van het 1e diaconale café kan een vervolg niet uitblijven. 
Hoe kunnen we alle mensen die zich in onze Emmanuelparochie bezighouden met caritas en 
diaconie indachtig het thema van vorig jaar ‘inspireren, verbinden, verdiepen’ met elkaar in ver-
binding brengen?  
Nadat de Twentse conferencier Jan Riezebos ons vorig op een zeer inspirerende en humoristische 
wijze heeft beziggehouden mogen we dit jaar wederom een inspirerende inleider begroeten. 
Verhalenverteller Kees Posthumus speelt op 5 november tijdens dit diaconaal café zijn voorstel-
ling ‘Dwars door de Bijbel’ in het parochiecentrum St Vitus, Langewijk 170a,  
7701 AK Dedemsvaart. Vanaf 19.30 uur zal de koffie en thee klaar staan. 
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In 
tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het 
gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. 
Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen 
waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. 
Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer 
terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. 
Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het 
leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop 
en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. 
De Eettafel uit Dedemsvaart en de beheerder van het parochiecentrum verzorgen wederom he-
melse hapjes. Na afloop is er tijd om een en ander op ons in te laten werken en elkaar bij te praten 
en/of te informeren. 
 
Van harte uitgenodigd en hopend op een grote opkomst, 
 
PCI Emmanuel 
Graag ontvangen we vóór 1 november uw aanmelding op PCI@emmanuelparochie.nl 
 
 
Nieuws van het team: 

“Geworteld zijn” 
Op zaterdag 7 september zijn we met een grote groep gelovigen waaronder velen uit onze Emma-
nuelparochie naar Kevelaer geweest. Voor mij persoonlijk altijd een dag waar ik erg naar uitkijk. 
Daar wordt mijn geestelijke accu weer opgeladen, mede door het samen bidden, zingen en natuur-
lijk de vele gesprekken die vaak spontaan ontstaan.  
Kortom: we ontmoeten daar God én we ontmoeten elkaar.  
 
Elk jaar denk ik weer te zien en vooral te horen, hoezeer wij nog verankerd lijken te zijn in het ge-
loof. We steken kaarsen aan, bidden vol overgave de Kruisweg en zingen de Litanie van Maria uit 
volle borst mee. In zijn preek vertelde ‘onze’ pastor Rutgers dat hij als jonge jongen de verhalen uit 
de Bijbel maar vaak ‘vreemde verhalen vond, soms zelfs bizar’. 
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En ja, de taal die in de Bijbel gebruikt wordt, is soms ook moeilijk; de verhalen zijn vaak niet zo ge-
makkelijk te begrijpen en te doorgronden.  
De Bijbel is -vooral-  ontstaan in een agrarische omgeving. Heel veel beelden zijn daarom ook ont-
leend aan de natuur, aan de wereld van de dieren en de planten. Wie kent er niet het beeld van het 
koren op de akker, het mosterdzaadje, de wijngaard, de vijgenboom en ga zo maar door. Voor ons, 
mensen, wordt ook vaak het beeld ‘boom’ gebruikt wanneer het gaat om ons geloofsleven. Ook al 
in het oude Testament.  
Bij psalm 1 lees ik over de gelovige mens:  
Hij is een boom in goede grond geplant, 
die geworteld is aan de waterkant. 
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.  
 
Evenals zo`n dag in Kevelaer kunnen ons de Bijbelse verhalen helpen om stevig verankerd, goed 
geworteld te blijven staan als er in ons leven een storm opsteekt. Opdat we niet zullen omwaaien in 
zware tijden, maar blijven vertrouwen op onze God die ons, mensen, en alles wat op aarde leeft, 
gewild heeft en liefheeft.  
 
Marga klein Overmeen.  

 
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 9 oktober 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Woensdag 9 oktober 20.00 uur: 

Lezing over Hildegard van Bingen in Ommen 
door R. Huyskes 

Dinsdag 15 oktober 20.00 uur (en niet 19.30 uur,  
zoals in de brochure staat) 

 Maria in Beeld in Ommen door Mgr. Woorts 
Woensdag 16 oktober 14.00 uur: 

Pelgrimsreis naar Santiago de Compostella in 
Lemelerveld door pastor Schoorlemmer 

Donderdag 17 oktober 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Zondag 20 oktober 19.00 uur: 
 Filmavond in Hardenberg 
Maandag 28 oktober 20.00 uur: 

Pastor zijn voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Dalfsen door ds. H. Schipper 

Woensdag 30 oktober 20.00 uur: 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 31 oktober 20.00 uur: 
 Filmavond in Heino 
Donderdag 31 oktober 20.00 uur: 
 Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
 (vijf avonden: elke 4e donderdag van de maand) 
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Dinsdag 5 november 20.00 uur: 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 6 november 20.00 uur: 
 Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
 (iedere 1e woensdag van de maand) 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:  
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 


