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Nieuws van het bestuur en het team: 

Komst nieuwe pastor  
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie 
laten wij U het volgende weten. 
Onlangs zijn we namens het bisdom benaderd door Vicaris Cornelissen over de be-
schikbaarheid van een nieuwe pastor. Dit mede in het perspectief van veranderingen, 
die binnen enige tijd in het pastoraal team zullen gaan plaatsvinden, waaronder het 
afscheid volgend najaar van pastoraal werker Gerard Noordink. 
We zijn blij U te kunnen meedelen dat het pastoraal team van onze parochie ver-
sterkt zal worden met pastor Hans de Vries. Met ingang van 1 december a.s. zal 
hij als priester half time (voor de helft van de tijd) in onze parochie en haar geloofs-
gemeenschappen, komen werken. 
Tot voor kort, was pastor Hans de Vries als priester werkzaam in de Marcellinus-
parochie in Rijssen/Enter en omgeving. Maar binnenkort gaat hij dus in onze  
parochie van start. 
Op zondag 1 december aanstaande zal pastor Hans de Vries mee voorgaan in de 
Eucharistieviering om 11.00 uur in het eucharistisch centrum van onze parochie, de 
Brigittakerk in Ommen. Na afloop van deze viering, kunt U, aan de koffie in het paro-
chiecentrum, nader kennismaken met onze nieuwe pastor. 
De officiële presentatie van pastor Hans de Vries zal zijn in het nieuwe jaar,  
op vrijdagavond 3 januari, om 19.00 uur, in de kerk van Onze Lieve Vrouw  
Tenhemelopneming in Heino. Ook na afloop van deze presentatieviering, waarvoor 
U bij deze wordt uitgenodigd, kunt U onze nieuwe pastor ontmoeten. 
Als pastoraal team en parochiebestuur verheugen wij ons op de samenwerking met 
pastor Hans de Vries, en wensen hem Gods zegen en alle goeds in onze Emmanu-
elparochie. 

 
Even voorstellen….. 
“Leven is aangeraakt worden”. Deze 
woorden die ik op jonge leeftijd 
hoorde hebben indruk gemaakt en 
daarom gaan ze al een heel leven 
met mij mee. In liefde aangeraakt 
worden door familie, vrienden en 
door Jezus en Maria. Zelf anderen 
ook zó aanraken. En tot de 
ontdekking komen dat ook God mij 
aangeraakt heeft. 
Mijn ouders hebben mij en mijn zus 
opgevoed in het RK geloof. Zij 
hebben mij in contact gebracht met 
de Schrift en de Traditie, met 
Christus en zijn Kerk. Zij zijn mij 
daarin voorgegaan en hebben tot in 
hun 70ste levensjaar als vrijwilliger 
voor onze Kerk gewerkt. Van jongs af 
aan heb ik dat ook gedaan.  
Ik ben van het bouwjaar 1962 en 
geboren in Meppel. Vroeger wilde ik 
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bij de Politie. Helaas werd ik afgekeurd voor militaire dienst dus dat ging niet door. Al vroeg werd ik 
geraakt door muziek. Na de middelbare school heb ik klassiek orgel gestudeerd, koordirectie en 
piano aan het Conservatorium in Zwolle en ben dirigent geweest van het gemengde koor van de 
parochie H. Clemens in Steenwijk waar ik een groot deel van mijn leven heb gewoond. Enkele 
jaren heb ik daar orgellessen gegeven, maar kon er niet mijn brood mee verdienen. Ik heb mij laten 
omscholen tot auto-rijinstructeur, lesgegeven in Zwolle en dat heb ik vijf jaar met veel plezier 
gedaan. Het lesgeven vond ik prachtig en zeker het contact met mensen. Ik begon mij in die jaren 
steeds meer te interesseren voor de levensverhalen van mijn leerlingen.  
 
Er groeide in mij een verlangen om meer voor mensen te betekenen en voor onze Kerk te werken 
dan hoofdzakelijk lesgeven. Ik moest leren dat ik niet zelf de regisseur ben van mijn leven maar dat 
God dat is. Tijdens die jaren ben ik aangeraakt door Christus die mij een levensvervullende taak 
gaf. Dat resulteerde na jaren zoeken naar een antwoord tot de keuze voor het priesterschap in 
1995. Dat was nieuw voor mij de regie uit handen te geven, maar voelde aan dat dat juist de 
levensvervulling kon worden die ik altijd al gezocht had.  Ik was toen bijna 33 jaar en meldde mij 
aan bij het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van ons Aartsbisdom. Ik heb er acht jaren fulltime 
gestudeerd met veel plezier.  
In die tijd begon er een steeds hechtere band te groeien met Christus. Hij riep mij tot het 
priesterschap en ik leerde steeds beter zijn stem verstaan en ernaar te handelen. In 2004 ben ik in 
de kathedraal te Utrecht gewijd door Kardinaal Simonis. Mijn eerste benoeming was in Wijk bij 
Duurstede en Cothen. Vijf jaren heb ik daar gewerkt. Daarna werd ik pastoor in de kop van NW 
Overijssel, de H. Christoffel parochie. Het pastoorschap lag mij niet en mijn gezondheid begon er 
onder te lijden. Ik kreeg een burn-out en enkele kleine hersenbloedingen, later nog de ziekte van 
Lyme en ik was blij benoemd te worden als parochie-vicaris of kapelaan in de parochie Thomas a 
Kempis, Zwolle, de H. Norbertus parochie (Flevopolder) waar ik met veel plezier heb gewerkt. 
Daarna in de Marcellinusparochie, Rijssen en de Jorisparochie (Almelo). 
Het priesterschap is het mooiste dat mij is overkomen. Onlangs heeft mijn bisschop mij benoemd in 
uw Emmanuelparochie waar ik bijzonder hartelijk ben ontvangen door het team en bestuur. 
Vanwege ziekte periodes ben ik tijdelijk half afgekeurd en start vanaf 1 dec. voor 50%. Team en 
bestuur hebben mij heel goede en wijze raad gegevens. 
Volgend jaar ga ik de pastorie in Heino bewonen. Tot die tijd mag ik wonen aan de Hammerweg 3 
te Dalfsen. 
Ik wil heel graag met u kennismaken, verheug mij erop samen mèt u gelovige te zijn en vóór u 
priester. Pastor Hans de Vries. 

    
 Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 

 
Sint Brigitta te Ommen 

Caritasweekend 5 en 6 oktober 
De Caritaswerkgroepen van de geloofsgemeenschappen Dalfsen, Hoonhorst, Vilsteren en 
Ommen organiseren jaarlijks in het voorjaar een Ontmoetingsdag voor ouderen (ook 
Lemelerveld heeft zich afgelopen jaar voor het eerst bij ons aangesloten) en in het eerste 
weekend van oktober het Caritasweekend. 
De plaatselijke Caritaswerkgroepen hebben dit samen voorbereid met de voorgangers pastoor 
Monninkhof en pastor Marga klein Overmeen. 
In Ommen was er op zondagmorgen 6 oktober een Eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Monninkhof en de zang werd verzorgd door het koor Intermezzo. Het thema van deze 
viering was “Laat je hart spreken”. 
Voor in de kerk stonden op de communiebanken 50 doosjes met amaryllisbollen met daaraan 
een rood kaartje in hartvorm met daarop een gedicht. 
Het was een hele mooie viering in een goed gevulde kerk. Pastoor Monninkhof had een 
inspirerende overweging waarin hij de lezingen, het belang van de caritas voor de plaatselijke 
geloofsgemeenschap en de bedoeling van de amaryllisbollen mooi met elkaar verbond. 
Om het werk van de caritas financieel te ondersteunen is de schaalcollecte van deze zondag 
bestemd voor het plaatselijke caritaswerk. Dit heeft een heel mooi bedrag opgeleverd waar we als 
werkgroep heel dankbaar voor zijn!  
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Aan het eind van de viering werd men 
uitgenodigd om een amaryllisbol mee te nemen 
voor bijv. een zieke, eenzame of iemand die op 
wat voor manier dan ook een steuntje in de rug 
kan gebruiken. Zo kan met dit bezoekje en 
presentje zijn/haar hart laten spreken! 
 
Onderstaand gedicht stond op het kaartje. 
 

Als je de zon 
in je hart laat zwijgen 

is ’t moeilijk vriendschap krijgen 
 

Als je de zon 
in je hart laat schijnen 

Zal veel ellende snel verdwijnen 
 

Als je de zon 
in je hart laat spreken 

Kun je ook een spontane hand 
 

 
 
Lezing van Hildegard von Bingen in een speldenknop 

 Op woensdagavond 9 oktober hield René Huyskes een interessante lezing over Hildegard von 
Bingen (1098-1179). De laatste jaren is er geregeld wat te lezen over haar maar ook wordt er 
gesproken over haar bijzondere muziek. Als jong meisje van 8 jaar kwam zij al in het klooster 
terecht. Al snel bleek zij op jonge leeftijd over bovennatuurlijke gaven te beschikken. In haar 
leven heeft ze vele beroepen en bekwaamheden mogen laten zien, zo was ze onder andere: 
mystica, theologe, filosofe, componiste, kosmologe, astronoom, psychotherapeute, biologe, 
natuurgenezers, managementdeskundige en profetes .  
Op haar 43e kreeg ze haar eerste visioenen. Dit veranderde haar leven ingrijpend. Talloze 
Goddelijke openbaringen kreeg zij, wel met de opdracht om alles op te schrijven van wat ze ziet en 
hoort. Hierbij kreeg ze hulp. Zo heeft ze 15 boeken geschreven waarvan er ondertussen ook een 
aantal in het Nederlands zijn vertaald.  
Zo gaat haar eerste boek Scivias over 26 openbaringen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
Verdere bekende boeken zijn o.a. Liber Vitae Meritorum; Liber Divinorum Operum; Vita Sancti 
Ruperti om er maar een paar te noemen.  
Het toneelstuk wat ze schreef staat bekend onder de naam: Ordo virtutum.  
  
Hildegard schreef tenminste 77 muziekstukken die allemaal op YouTube terug te vinden zijn.  
Ze legde ruim 800 jaar geleden al uit hoe muziek helend kan zijn. En het werkt nog steeds ook in 
de tijd waarin we nu leven.   
Na haar overlijden in 1179 was het opvallend dat ondanks het feit dat ze tijdens haar leven 
beroemd was, kort na haar dood het zaligverklaringsproces  spaak liep door fundamentele fouten. 
Hierdoor belandde het ergens in een la en raakte Hildegard min of meer in de vergetelheid. 
Hoewel ze in midden Duitsland, Mainz e.o. altijd een lokale heilige bleef.  
Hildegard wist veel van de werkende genezing van kruiden en edelstenen. Ook hiervan is veel 
terug te vinden in de door haar geschreven boeken.  
Een bijzonder boeiende lezing hebben we die avond mogen meemaken met diverse personen uit 
onze parochie. Het kan niet anders of er komt een vervolg op deze lezing.  
  
Namens een aandachtige toehoorder Wichard Hollak  
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Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte 

Vrijwilliger van het jaar 2019 
Op de  goed bezochte 
jaarvergadering van de OLV 
van Fatima kerk De Belte 
(19 oktober jl) is de heer 
Johan Sassen  gekozen tot 
vrijwilliger van het jaar. Dit 
onder het toeziend oog van 
zijn vrouw en kinderen. 
Johan geeft al vele jaren 
leiding aan de 
werkgroepen van het 
kerkhof onderhoud. Hij 
geeft niet alleen leiding, 
maar neemt hieraan ook zelf 
actief deel. 
Wij horen geregeld dat ons 
kerkhof er zo netjes bij ligt. 
Een mooi compliment. 
 

Johan is altijd actief in de kerstperiode om de kerstbomen te regelen. Dit om de kerk en het 
kerkplein mooi te versieren. 
Daarnaast is Johan jarenlang dienstbaar geweest voor de begrafenisvereniging St Barbara. Als 
aanspreekpunt en als drager bij uitvaarten. 
Johan werd door voorzitter Ben Nijhof bedankt voor zijn inzet en sprak de wens uit dat hopelijk 
nog vele jaren actief mag zijn binnen onze gemeenschap. Als dank ontving Johan een streekpro-
ductenpakket en een oorkonde. 

 
Allerzielen 2-11-2019 
Op 2 november jl. heeft er weer een bijzondere 
viering plaatsgevonden van Allerzielen. Hierbij 
werden de overleden herdacht van de afgelopen 
drie jaren van onze Geloofsgemeenschap OLV 
van Fatima. 
De werkgroep o.l.v. Ineke Tubben had de kerk 
prachtig versierd en de nabestaanden van de 
overledenen kregen een mooie lantaarn met 
lichtje en een corsage als blijvende herinnering. 
Het was een plechtige viering voor gegaan door 
Pastor Wenker en met prachtige zang van Belt 
Canto. De kerk was goed gevuld. 

 
Na de H. Mis werd de viering voortgezet op het kerkhof waarbij de 
graven werden gezegend en nog enkele lezingen, gedichten, 
liederen werden verzorgd. Gelukkig bleef het die avond droog. 
Nogmaals de complimenten voor alle vrijwilligers die hebben mee 
gewerkt aan deze bijzondere viering. 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Vrijwilligersavond 
Een 60 tal vrijwilligers die een of andere taak of functie hebben binnen de organisatie van de kerk 
waren bijeen voor een gezellige avond op 12 oktober. 
De avond begon met een viering in de kerk, 
waarna het werd voortgezet in het parochie-
centrum. Het welkomstwoord was aan Henk 
Heerink, waarbij hij de recente ontwikkelingen 
schetste m.b.t. de toekomstvisie van de kerk en 
de torenactie.  
Daarna was het aan Lyda Hofhuis om een leuke 
pubquiz te presenteren. In een competitie met 
elkaar moesten de aanwezigen allerlei vragen 
beantwoorden die, direct of indirect, met de 
kerk te maken hadden. In de pauze tussen de 
onderdelen door werd nog een belofte ingelost 
van het heilig hart feest afgelopen zomer. Ingrid 
Heerink kreeg een certificaat uitgereikt als dank 
voor 25 jaar vrijwilligerswerk. Leo Broeks prees 
haar bereidheid om taken op te pakken voor het functioneren van het parochiewerk. Met een 
bloemetje werd dat nog eens benadrukt en vanwege het feit dat deze avond samenviel met hun 
29e trouwdag werd Hans ook nog even in de huldiging betrokken. Daarna volgde het tweede deel 
van de quiz via een fotoronde. Menigeen werd op het verkeerde been gezet met de foto-
composities over voorwerpen en gezegdes. Voor het winnende team was er een klein prijsje en 
voor het laatste team was er een poedelprijsje, waarna de avond zich nog lang voortzette met een 
hapje en een drankje. Pastoraatgroep en locatieraad kunnen weer terugkijken op een 
geslaagde avond. 

 
Tiener Club helpt met schoonmaken van de kerk 

Vroeg uit de veren om te helpen bij het 
schoonmaken van de kerk. Deze harde 
werkers hebben de kerk spik en span achter 
gelaten. 
Dit hebben de toppers van de tiener club 
gedaan als bedankje voor de leuke reis naar 
Polen. Daarna genoten ze samen nog even 
van een bolletje knakworst in het schone 
parochiecentrum. 
 

 
 
 

 

Opknapbeurt kerktoren Lemelerveld: Open-toren-dag zaterdag 19 oktober 
Onder het motto ‘Waardeer het, Repareer het’ werd zaterdagmiddag  
19 oktober het officiële startsignaal gegeven voor het traject ter reparatie 
van de Katholieke Kerktoren.  
  
De toren gaat al een poosje mee (1910) en is nu dringend toe aan een op-
knapbeurt. Dat is echter nogal een klus.  
Een heus Torenteam heeft zich over het euvel gebogen en is een actie ge-
start. En ze zetten meteen maar (toren)hoog in; ze zijn op zoek naar men-
sen, materialen en financiële middelen. Kortom, 
Geld is er nodig om de enige karakteristieke toren die ons kerkdorp rijk is, te 
behouden. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Geluidsinstallatie 
De locatieraad ontvangt met regelmaat klachten over slechte verstaanbaarheid van de 
voorgangers. Op sommige plekken in de kerk kun je bijna niets verstaan. En daarvoor kom je juist 
naar de kerk om te luisteren naar hetgeen gelezen en verkondigd wordt. Binnen de locatieraad 
waren we van mening dat er een keer wat aan moest gebeuren. We hebben een paar offertes 
aangevraagd voor een nieuwe geluidsinstallatie en onze keuze voorgelegd aan het parochie-
bestuur. Die zijn akkoord gegaan. Ook van het bisdom hebben we de machtiging binnen. De firma 
Church Sound uit Eindhoven heeft op 24 en 25 oktober met enkele vrijwilligers de nieuwe 
installatie al geïnstalleerd. Zondag 27 oktober is de installatie voor het eerst in gebruik genomen. 
De galm in de kerk bij het spreken is nu veel minder en alle sprekers moeten nu duidelijk ver-
staanbaar zijn. Opname van een viering gebeurd nu via een USB stick en niet meer via een cd. 
Verder kan er nu op het priesterkoor ingeplugd worden voor b.v. een keyboard. Zodat de 
muziek te horen is over de boxen in de kerk. De loopmicrofoon voor in de kerk is hetzelfde 
gebleven. Het geheel wordt nu bediend middels een tablet.  
 

Jaarvergadering 
Op dinsdag 12 november houden we onze parochieavond om 20.00 uur in de BSO ruimte van 
het Dorpshuis. Eerst komen de lopende en de financiële zaken aan de orde. Na de pauze zal 
Pastor Gerard Noordink ons de komende ontwikkelingen van onze geloofsgemeenschap uitleggen 
aan de hand van gegevens om te kijken waar onze parochie op 1 januari 2024 staat. En ook om 
samen naar wegen te zoeken hoe we verder gaan nadat pastor Gerard Noordink volgend jaar met 
pensioen gaat.  
 
H. Willibrord te Vilsteren 

Levende kerstwandeltocht 
Op tweede kerstdag bij het invallen van de avond kunt u in de bossen van Vilsteren onder 
begeleiding van een verteller een wandeling maken door het kerstverhaal. U ervaart welke 
ontberingen de herders in het begin van de jaartelling hebben moeten onder gaan tijdens een 
volkstelling. U ontmoet de herders, maar ook Romeinen, een engel, drie koningen komt u 
onderweg tegen en uiteindelijk zult u Jozef, Maria en het kindje Jezus aantreffen in een 
stalletje. 
Vanaf 17:00 uur vertrekt er iedere tien minuten een groep vanuit het Parochiehuis. De laatste 
groep zal vertrekken om 20:30 uur. De voorverkoop van de kaartjes is op zaterdag 14 december 
2019 van 13:30 tot 14:30 uur bij Herberg de klomp te Vilsteren De kosten van deze kaartjes 
bedragen 4,50 euro per stuk. Het heeft geen zin om 26 december op de bonnefooi te komen, 
want de kans is groot dat de kaartjes zijn uitverkocht. 
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

Pastor Mijnhout weg! heeft nieuwe LED verlichting 
 
 
 
Enige weken geleden hebben enkele 
leden van de klussengroep nieuwe 
LED verlichting aangebracht langs 
de PASTOR MIJNHOUT WEG! 
Door deze vernieuwde verlichting be-
sparen we 80% ten opzichte van de 
oude verlichting, wat voor de toekomst 
heel belangrijk is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint Vitus te Dedemsvaart 

Wijding H. Hartbeeld en Sint Jozefbeeld Allerheiligen vrijdag 1 november 2019 
Op 14 januari 2019 zijn enkele supersterke gespierde vrijwilligers afgereisd 
naar Enschede. 
Het doel van deze reis was het afhalen van twee heiligenbeelden, te weten: 
een H. Hartbeeld en een Sint Jozefbeeld. Elk met een hoogte van 163 cm. 
Gewicht “loei zwaar”. Vervaardigd uit kalksteen door fa. Brom uit Utrecht in 
1927. 

De beelden hebben we door speurwerk van Martin 
Huizendveld “om niet” verkregen. 
Inmiddels zijn de benodigde sokkels door onze 
vrijwilligers gemetseld in de nis naast de kerktoren 
en nabij de toegangspoort op het kerkhof waarop 
de beelden zijn geplaatst. Tevens hebben onze 
technische specialisten ondergrondse 
elektrakabels aangebracht t.b.v. het aanbrengen 
van aanlichtspots. 
 
Na de Eucharistieviering van Allerheiligen op vrijdag 1 november, 
aanvang 19.00 uur, worden de beelden feestelijk ingewijd. 
 
Namens de locatieraad heb ik het voorrecht om iedereen die 
betrokken was bij het tijdelijk opslaan, totstandkoming en 
plaatsing van de beelden heel hartelijk te bedanken voor de 

verrichte inspanningen en inzet. Want alleen samen met vele handen maakten we van dit zware 
karwei een licht werk. 



 8 

Graag hopen we als locatieraad u allen te mogen begroeten ná de wijding van de beelden in ons 
mooie parochiecentrum onder het genot van een kopje koffie en/of thee. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
Ben Viskaal, voorzitter locatieraad en pastoraatsgroep. 
 

 
 
 
Nieuws van het PCI bestuur 
 

Een pelgrimstocht van diaconale initiatieven 
Uitreiking Ariënsprijs 2019 
 
Onderweg 
Kwart voor negen verzamelen we op de afgesproken plek 
in Dedemsvaart. En dan...met z'n achten in twee auto's op 
weg naar het Titus Brandsmahuis in Deventer. Want 
daar is vandaag, 12 oktober, de uitreiking van de Ariëns-
prijs 2019. Na een uurtje rijden zijn we er.  
Oude bekenden 
We parkeren de auto's en lopen naar de ingang. Daar he-
ten twee (oude) bekenden ons hartelijk welkom: Ria 
Doornbusch en Lonneke Gunnink-van den Berg. Zij zijn 
twee van de negen juryleden van de Ariënsprijs. Eerst in-
loop met een kopje koffie, of thee, met een plakje cake. 

Om half elf begint het officiële programma. 
Hub Crijns, ook lid van de jury, is de dag-
voorzitter.  
Hub is ook een bekende voor sommigen van 
ons. Hij heeft voor de Caritaswerkgroepen 
een paar jaar geleden namelijk een lezing 
gehouden. Zeven vrouwen van de eettafel -
Ineke, Gineke, Donna, Natsinet, Hanadi, 
Gonnie en Greet- en ik Geert van het PCI-
bestuur, we beslaan een hele rij stoelen. 

Allemaal benieuwd wat er gaat gebeuren...een tikje spannend ook wel. 
 
Trots als een pauw 
Ik zie iemand zwaaien!....Marga klein Overmeen. Ze neemt plaats op de stoel voor mij. Zie Marga 
en mij daar eens zitten...zo trots als een pauw. Van de 31 genomineerden zijn er drie van onze 
Emmanuelparochie: Boerderijvieringen Lemelerveld, Eettafel Dedemsvaart en Duofiets Vil-
steren. 
We beginnen onze pelgrimstocht 
We trappen af met een korte gebedsviering ge-
leid door Mgr. Ted Hoogenboom. Daarna begint 
onze pelgrimstocht van diaconale initiatie-
ven. Marga mag bijna gelijk het spits afbijten. In 

een kort interview met Ellen 
Hogema vertelt ze over de 
Boerderijvieringen in Leme-
lerveld. Daarna volgt een af-
wisselend programma met 
muziek en interviews over 
andere initiatieven. Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker DKCI, ook een 
lid van de jury, geeft een interessante voordracht over: "Je moet het zien", theo-
logische reflectie op de voorgedragen diaconale initiatieven. 
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Pauze, bezoek van de standjes en even bijkletsen  
Het is pauze. We genieten van een geweldig goed ver-
zorgde lunch met broodjes kaas en ham, fruit, melk, 
karnemelk, jus of koffie of thee. Complimenten aan de 
organisatie en de mensen van het Titus Brandsmahuis. 
Door het hele gebouw zijn er standjes. Enkele van 
de initiatieven presenteren zich hier. We gebruiken de 
pauze ook om even lekker bij te kletsen. “Dag Ber-

nanda, leuk om je te zien!” Ook genieten we van muziek van de verschillende koren die er zijn. 
 
Het tweede deel van de pelgrimstocht 
Na de pauze begint het tweede deel van onze inspirerende 
pelgrimstocht van diaconale initiatieven. Ellen Hogema inter-
viewt Ineke en Natsinet van de eettafel Dedemsvaart. We 
zijn bijna toe aan het spannendste deel van het programma: 
de prijsuitreiking. 
 
Prijsuitreiking 
Hub Krijns, Yvonne Schneider en Mgr. Ted Hoogenboom 
reiken de prijzen uit. Helaas is er geen geldprijs voor één 
van onze ingediende initiatieven. De eerste prijs en de pu-
blieksprijs gaan beiden naar “Kearls unne mekaar Vasse”. 
Onze oprechte felicitaties aan dit initiatief. Eigenlijk moeten 
we gewoon alle projecten feliciteren. Stuk voor stuk geweldig 
om te zien dat er zoveel medegelovigen zich met ongelofelijk 
veel toewijding en energie inzetten. Dit vindt de jury gelukkig ook. Elk initiatief krijgt een plaquette 
als aandenken. En dan…….samen op de foto! 

 
 
 
Nog meer nieuws van het team: 

Ubuntu, de parochie en een quiche 
Wellicht dat u de titel hierboven leest en denkt: “Wat doet dit in ons parochieblad?” en ik moet u 
bekennen, dat ik dat in eerste instantie niet eens zo’n hele gekke vraag zou vinden. Want ik wil het 
graag met u, met jou, hebben over precies díe drie dingen en hun onderlinge samenhang. 
 
Dus ik neem u mee terug naar maandagochtend 7 oktober jl., oftewel mijn vrije dag. Want terwijl ik 
de afwas stond af te drogen, vroeg ik mezelf af wat ik die enige werkvrije dag van de week eens 
zou gaan doen. Ik besloot het kookboek dat ik onlangs had gekocht eens door te bladeren en 
kwam uit bij een zalm/broccoli quiche die ik besloot te gaan maken. Na de ingrediënten te hebben 
opgeschreven, stapte ik in de auto naar Hardenberg, want naast een bezoek aan de supermarkt 
had ik ook nog een bakblik nodig en die zou ik daar ongetwijfeld kunnen vinden.  
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Even later weer thuis, het recept goed volgend, had ik veel meer plezier dan ik had verwacht in het 
zélf in elkaar draaien van die quiche. Want i.p.v. er bij een willekeurige supermarkt één kant-en-
klaar te kopen om alleen nog zelf op te warmen, begon ik nu met losse ingrediënten en heb ik 
uiteindelijk een paar uur nodig gehad om tot het smakelijke eindresultaat te komen.  
 
En terwijl ik met die quiche bezig was, moest ik denken aan een boek dat ik aan het lezen ben over 
een bepaalde Afrikaanse filosofie, Ubuntu. Wat zoiets omvat als: “een persoon is een persoon door 
andere personen” (umuntu, ngumuntu, ngabantu – Xhosa/Zulu). Het boek Ubuntu Everyday is 
geschreven door Mungi Ngomane, kleindochter van Desmond Tutu (Nobelprijswinnaar voor de 
Vrede en Anglicaans aartsbisschop in Zuid-Afrika).  
 

En de reden waarom ik tijdens het klaarmaken van die 
quiche aan Ubuntu moest denken, was omdat het als 
centrale kerngedachte heeft: “de gemeenschap”. En díe 
gedachte, bracht me vervolgens weer bij de parochie. Want 
een persoon, ikzelf bijvoorbeeld, ben niet iemand enkel en 
alleen op mijzelf, maar ik ben pas iemand in relatie tot een 
ander, of tot de gemeenschap. En dat maakt het, naast een 
zeer humanistisch principe, een onmisbaar fundament van 
ons eigen christelijk geloof en daaruit voortkomend, de 
parochie.  
 
Want onze eígen parochie heet, de Emmanuelparochie, 
wat betekent: “God-met-ons”. Niet God-in-z’n-eentje, maar 
God met ieder van ons, met u en met mij. En evenals als 
die quiche, die niet uit maar één ingrediënt bestaat, bestaat 

ons geloof en daarmee, onze parochie, ook niet enkel en alleen maar uit God of uit onszelf, maar 
uit een samenvoeging van beide: een wederkerige gemeenschap. 
Ja, zoals die zelfgemaakte quiche, bestaat onze parochie ook niet uit maar één deel of lidmaat. 
Niet alleen uit priesters of pastoraal werkers, maar ook niet uit enkel parochianen. Ja, alleen sámen 
en met elkaar, kunnen we een gemeenschap van gelovigen zijn. Waarbij de één niet tegen de 
ander kan zeggen: “Omdat jij niet bent zoals ik ben, hoor je niet bij de gemeenschap of de Kerk.”  
We hebben elkaar dus nodig.  
 
Belangrijk voor een goed functionerende en levendige gemeenschap, is respect voor elkaar. Want 
gelijkheid in strikte zin bestaat niet, omdat we allemaal individuen en uniek zijn, maar we kunnen 
wel degelijk gelijkwaardig met elkaar omgaan en ons tot één ieder verhouden. De parochie is hierin 
geen uitzondering, maar veel eerder exemplarisch. In de toekomst zal ons respect voor de A/ander 
nog belangrijker zijn dan ooit tevoren, doordat we steeds meer en meer zullen moeten 
samenwerken, om de Kerk van morgen gestalte te geven in onze tijden van krimp.  
 
Want geloof is, zoals u/jij, ongetwijfeld merkt, geen vanzelfsprekendheid meer. Veel mensen laten 
traditionele geloofswaarheden los of zelfs vallen, maar krijgen (/nemen) er niets substantieels voor 
in de plaats terug. Wat overblijft, is een zogenoemde quiche zonder smaak, een omhulsel zonder 
de juiste ingrediënten.  
 
De quiche die ik 7 oktober maakte, bevatte alle ingrediënten zoals het recept voorschreef, maar 
ook een aantal andere van buiten het recept, die ik naar eigen inzicht toevoegde. Enerzijds omdat 
vernieuwing niet persé vermindering van kwaliteit betekent en anderzijds omdat een beetje 
eigenzinnigheid nooit verkeerd is. Zo is het denk ik ook met onze Kerk. De vastgestelde 
ingrediënten zijn een beproefde manier om tot een goed resultaat te komen. Maar wellicht doen we 
er niet persé verkeerd aan, om soms eens wat nieuwe en eigen keuzes te maken. Hierbij het 
goede niet uit het oog verliezend noch bang zijn om het onbekende tegemoet te treden. Als wij, u, 
jij en ik, het aandurven, om als gelovigen van onze Emmanuelparochie dit karwei samen op en aan 
te pakken, weet ik zeker dat de parochie en de Kerk van morgen er één is, vervuld met hoop en 
geloof, met God in ons midden.  
 
Pastor Johan Rutgers, priester   
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Catechese 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland 
(voor meer informatie zie de brochure en de website van onze 
parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
Woensdag 13 november 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino door pastor Butti 
 (iedere 2e woensdag van de maand) 
Donderdag 14 november 19.30 uur 
 Kerstengeltjes knutselen in Heino 
Donderdag 21 november 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Zondag 24 november 19.00 uur 
 Filmavond in Hardenberg 
Woensdag 27 november 20.00 uur: 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
Dinsdag 3 december 20.00 uur: 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 4 december 20.00 uur: 

Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
 (iedere 1e woensdag van de maand) 
 
Let op!! 
De 2e avond ‘Israël, een rondleiding’ is verplaatst van 28 november naar donderdag  
12 december in het parochiecentrum van Dalfsen. 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
Gemeenschapsopbouw 
 
 


