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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 

Gezinsviering kerstavond 
Wat was het een mooie viering! Er waren 16 
enthousiaste kinderen die met overgave de 
rollen van Maria en Jozef, de os en de ezel, de 
herders, engelen, koningen en schaapjes ver-
vulden. Er werden prachtige liederen gezon-
gen, muziek gespeeld, het kerstverhaal werd 
verteld en een volle kerk heeft genoten. 
 
Bij de invulling van het liturgisch rooster werd 
duidelijk dat er geen voorganger beschikbaar 
was voor een gezinsviering op kerstavond. 
Maar wat fijn dat René Pillen deze rol heeft 
opgepakt; samen met Doret Bakker,  
Ciska Derks en Jeannet Meijerink is het een 
prachtige, waardige viering geworden. Daar 
word je toch blij van? 
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
Het koor Pro-Musica van de geloofsgemeenschap Hoonhorst kan terugkijken op  
een geslaagd kerstconcert op zondagavond 22 december tezamen met het koor  
Reflection uit Heino.  
Dit concert werd ondersteund door verschillende musici waaronder drum, piano,  
orgel en een muzikaal intermezzo op harp. Dit alles onder leiding van  
Magdalena Jarczyk. Na afloop hebben we nog even gezellig samen gezeten met 
een lekker drankje. Bedankt namens het bestuur van Pro-Musica.  
 

Kunt u ons de weg naar Bethlehem vertellen? 
Na een prachtige 
kerstavondviering in 
onze kerk konden de 
parochianen aan-
schuiven voor een 
kopje koffie met iets 
lekkers, de kinderen 
werden getrakteerd 
op limonade met een 
kleurrijke verrassing. 
Aansluitend zoch-
ten en vonden  on-
geveer 150 lopers 
de weg langs hon-
derden lichtjes  
naar de stal in Beth-
lehem. De lopers 
werden voorgegaan  
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door twee engelen en herders vanaf de kerk. Halverwege de reis sloten de drie koningen      
Caspar, Melchior en Balthasar zich bij de groep aan. Ze vervolgden de weg naar de stal in  
Bethlehem waar ze het kindje Jezus met Maria en Jozef konden aanschouwen en de koningen 
goud, wierook en mirre aanboden. Daarna werden de aanwezigen getrakteerd of een glaasje 
glühwein of chocolademelk.  
Deze kerstlichtjestocht is mede mogelijk gemaakt door Emmanuelparochie locatie H. Cyriacus 
Hoonhorst, Café-Restaurant  Kappers, en Anyfitness Hoonhorst 
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte 

Bel't Canto  
“Een koor met vele gezichten, saamhorigheid in wie wij zijn, aangeraakt door muziek“ Een warme 
groep mensen dat meer dan alleen een koor is.  
Van dit mooie en fijne koor mag Anita van Dijk zich 25 jaar dirigent noemen en Miny Haverkort 
al 40 jaar lid.  
Anita heeft 9 juli 1994 het stokje overgenomen van haar oom Herman Kosse en Miny is lid sinds 
eind 1979.  

 
Bel’t Canto is meer dan alleen een koor.... zo ontstond jaren geleden het idee om samen carnaval 
te vieren voor degenen die daar belangstelling voor hadden. En zijn ze in november 2017 met 13 
leden naar Rome geweest. 
In een feestelijke eucharistieviering, waarin pastor Wenker voorging, zijn beide dames in het 
zonnetje gezet.  
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Bank in de tuin bij de H. Hartkerk geplaatst 
In de tentviering van afgelopen  
augustus heeft u kunnen zien en  
horen dat we allemaal af en toe tijd 
moeten nemen om op adem te  
komen. In de tentviering is gecol-
lecteerd voor een bank om precies 
dat te doen. De bank is door de me-
dewerkers van De Enk geplaatst in de 
tuin bij de Heilig Hartkerk en in ge-
bruik genomen door de tentdienst-
commissie. De tuin van de Heilig 
Hartkerk is één van de mooiste plek-
ken van het dorp en daar heeft de 
bank een prachtige plek gekregen. 
 
Wist u dat deze tuin openbaar is en 
voor iedereen toegankelijk? Daarom 
aan allen een hartelijk welkom om even op adem te komen en te genieten van de bank en de tuin 
bij de kerk. 
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Beatlesprojectkoor 
Speciaal voor deze gelegenheid 
is de Heilig Hartkerk spectaculair 
veranderd in een betoverende 
theaterkapel. Met prachtige be-
lichting, sprekende beelden en 
krachtig geluid. 
En dat kan allemaal gewoon in 
Lemelerveld! 
Eén grote gezelligheid. 
Het koor straalt en swingt en 
zingt, het combo toetst, drumt en 
speelt en de dynamische  
dirigente Mieke Bruins heeft  
alles perfect onder controle en 
glimt van trots. In enkel vijftien re-
petities heeft zij dit koor klaarge-
stoomd voor deze uitvoering, zijn ze perfect op elkaar ingespeeld geraakt en valt alles op z’n plek. 
Muziek verbroederd, muziek verbindt en als liefde dan ook nog het thema is dan wentel je 
jezelf in een warm, liefdevol bad.  
Liefde voor muziek, liefde voor je naasten en de medemens; “All you need is love’, de mooiste 
boodschap om samen uit te dragen. 
Het was een prachtig concert! 

 
Kerstontmoeting 
Op zondag 22 december vanaf 11:00uur organiseerde de caritas weer de jaarlijkse kerstontmoe-
ting in het parochiecentrum. Het is een ontmoeting van zieke, oudere en alleen gaande paro-
chianen die met de kerst als lotgenoten willen samenkomen. Een gezellige bijeenkomst met 
muziek, zang en een kerstdiner in de vorm van een buffet. Voorafgaande aan de kerstontmoeting 
was er een  woord- en communieviering waarin pastor Marga klein Overmeen voorging. 
Het was een gezellige middag die door ongeveer 50 mensen werd bezocht. 
 

Kindje wiegen 2019 
In de Heilig Hartkerk werd 
het Kerstverhaal door kin-
deren gespeeld. 
  
Wat een enthousiasme van 
de jonge acteurs. 
Vele kinderen kwamen  
samen met ouders, opa’s en 
oma’s kijken naar het 
schouwspel. 
Hanna, de dochter van de 
herbergier kon door de 
drukte in de stad de weg 
maar moeilijk vinden. Ze trof 
Jozef en Maria om ze een 
plekje bij haar moeder in de herberg aan te bieden, waar de kleine Jezus onder de mooie klanken 
van ‘Er is een kindeke geboren op aard’ geboren werd. Engelen, herders en koningen ondersteun-
den het verhaal. De aanwezigen mochten aan het einde allemaal komen kroamschudd’n en 
hun speelgoed bij het kribje neerleggen. 
Artsen en verpleegkundigen uit het Deventer Ziekenhuis gaan een aantal keer per jaar naar  
Gambia om daar zorg te leveren, materialen, medicijnen en apparatuur te brengen. Er zijn 
daar veel tekorten. De kinderen die voor een behandeling komen, kunnen nadien met het 
speelgoed spelen. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Rondleiding Dominicanenklooster 
De pastoraatsgroep uit Lierderholthuis is op het idee gekomen om op zaterdagmiddag 18 januari 
een rondleiding te organiseren in het Dominicanenklooster en Dominicanenkerk, in de Assen-
dorp te Zwolle. Wat is er allemaal te zien en te bekijken in dit imposante, neogotische klooster 
en het prachtige neogotische gebouw? De rondleider neemt ons graag mee! Na van de koffie 
met wat lekkers genoten te hebben, laat onze koster Harry van Dijk ons met een eenmalige rond-
leiding door de ondergrondse gangen zien waar hij zijn werkzaamheden in het klooster ten uit-
voer brengt. Wellicht gaan we ook nog één of meerdere van de paters ontmoeten die nu nog in 
dit klooster wonen. We vertrekken gezamenlijk vanaf de Sint Nicolaas kerk in Lierderholthuis om  
13.00 uur. Kosten zijn ongeveer € 10,00 per persoon.  
 
Sint Vitus te Dedemsvaart 

Nieuwe website voor Dedemsvaart 
De website voor de locatie Dedemsvaart is vernieuwd en is nu ook onderdeel van de website 
van de Emmanuelparochie.  
De website is compact en overzichtelijk met veel aandacht voor het gemakkelijk plaatsen van 
nieuwsberichten. 
De nieuwe website is te vinden op: www.emmanuelparochie.nl en dan keuze Dedemsvaart  
of direct via www.emmanuelparochie.nl/dedemsvaart 

 

 
 
€ 5.700,- door kerstmarkt voor 200-jarig St. Vitus 
Door inzet van alle vrijwilligers is de 
kerstmarkt 2019 een geweldig succes 
geworden. De combinatie van tent, kerk 
en kraampjes zorgde voor een gezellige 
sfeer met veel aanloop. Ook in de kerk 
was het een gezellig samenzijn, waarbij 
de koren volop belangstelling kregen. 
Door de opbrengst van de kerstmarkt 
gaat er een bedrag van € 5.700 naar de 
viering van het 200-jarig jubileum van 
de St. Vituskerk. 
 
Ondanks de winstoten en een regenbui 
in de ochtend bleef iedereen goed ge-
mutst. Een wandeling door de tent leidde 
langs vele kerststukken die door vrijwilligershanden weer in elkaar waren gezet. Ook waren er 
tafels met boeken en kraampjes met lekkere streekproducten. Aan de lange tafels schoven 

http://www.emmanuelparochie.nl/
http://www.emmanuelparochie.nl/dedemsvaart
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mensen bij elkaar om te genieten van een kop snert, een broodje beenham of een borrel. Het Rad 
van de Kerst draaide volop. Gezelligheid stond weer voorop. 
 
Anders dan andere jaren was er ook veel beweging in de kerk. Prachtige kerstgroepen en spul-
len van religieuze afkomst waren uitgestald. Er klonk kerstmuziek, afgewisseld met optredens 
van de kerkkoren. Kinderen liepen met papier door de kerk om mee te doen aan de kerkpuzzel-
tocht. Buiten konden ze blikgooien. Of de kersttocht leidde langs de kerstkramen en brandende 
vuurkorven. Een kerstboom werd aan het einde meegenomen voor de kerstsfeer thuis. Er was 
volop belangstelling, waardoor de commissie met veel tevredenheid terug kan kijken. 
 

Alle inzet van al die vrijwilligers en de 
saamhorigheid maakten de kerstmarkt 
weer tot een prachtig succes. Uiteinde-
lijk was dat weer veel belangrijker dan 
de mooie bijdrage die overgehouden 
werd. Maar ook met de € 5.700,- is de 
locatieraad natuurlijk erg blij omdat het 
een mooie bijdrage is in de kosten 
voor het jubileumfeest. Zo heeft ie-
dereen weer een steentje bijgedragen. 
De boodschappenmanden werden 
gewonnen door Inge Huiskamp en A. 
Van der Weide. Het halve varken is 

gevallen op lotnummer 588. De winnaar kan zich melden bij Martin Huizendveld (06 5055 8316). 
De kerkpuzzeltocht voor de kinderen werd gewonnen door de zusjes Janine en Alysha Mensink. Zo 
werd het voor oud en jong een onvergetelijke dag. 
 
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): 
 
Donderdag 16 januari 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 22 januari 20.00 uur 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 23 januari 20.00 uur 

Israël, een rondleiding in Dalfsen door  
pastor Butti (3e van vijf avonden) 

Donderdag 30 januari 20.00 uur 
 Filmavond in Heino 
Dinsdag 4 februari 20.00 uur 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Woensdag 5 februari 2020 20.00 uur: 

Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door 
pastor Rutgers 

 (iedere 1e woensdag van de maand) 
Donderdag 13 februari 20.00 uur 
 ‘Van Harem tot Fitna’ (150 jaar Islam in Neder- 

land) door dr. Marcel Poorthuis in Heino 
 
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 team: 

Hartelijk dankjewel 
Sinds 1 december mag ik in uw Emmanuelparochie werken als priester en dat is mij bijzonder goed 
bevallen. Ik ben hartelijk welkom geheten door mijn collega`s als ook door het bestuur en alle ge-
loofsgemeenschappen. De prachtige Versperviering en de receptie waren daar de bezegeling van. 
Ik heb er erg van genoten, zowel van uw hartverwarmende woorden als ook van uw attenties.  
Iemand zei tegen mij: ”Je hoort nu bij ons.” Mooier kun je het niet hebben. Heel veel dank. U heeft 
voor mij de deur wijd opengezet.  
 
Ik wil u graag leren kennen. Samen met u als gelovigen mogen we naar God zoeken en verder 
groeien in geloof want er is meer tussen hemel en aarde. Als priester wil ik biddend leven en wer-
ken in verbondenheid met God en mensen met Christus en zijn Kerk. Het priesterschap ervaar ik 
als een kostbaar geschenk. Lees 1 Tim 4, 12-16: “Veronachtzaam het geschenk dat u hebt niet.” 
Het is niet zomaar een job. Het is een geschenk en daarna een dienst aan mensen. Ik heb er zin 
aan. We zien elkaar.  
Groet en dank pastor Hans de Vries. 
 

Beeldenstorm 
Traditioneel leerden wij dat God de Schepper van hemel en aarde is: Hij staat aan de oorsprong 
van ons bestaan en Hij is het doel daarvan. (*) 
Tussen begin en einde verlost Hij ons door Jezus Christus en brengt ons tot voltooiing in Zijn hei-
lige Geest. 
 
Al kunnen we God als oorzaak en doel van het universum misschien nog aanvaarden, onze heden-
daagse bestaanservaring weerspreekt Gods presentie in ons bestaan en in onze wereld. 
Tussen begin en einde in, lijken we te leven in een bestaan en een wereld zonder Gods aanwezig-
heid. Die ervaring roept een leegte op, die sommigen proberen op te vullen met ´surrogaten´.  
Anderen proberen de leegte zo goed - zo kwaad te aanvaarden, maar beseffen dat iedere zin die 
aan het bestaan en de wereld kan worden gegeven, slechts een illusie is. 
 
Deze ervaring van zinsverlies roept verschillende reacties op: sommigen blijven vasthouden aan de 
geloofsleer maar ontkennen de huidige bestaanservaring; anderen blijven vasthouden aan de hui-
dige bestaanservaring maar ontkennen de geloofsleer als daarmee onverenigbaar. Anderen leven 
in een conditie van splitting up: de geloofsleer en de bestaanservaring blijven naast elkaar bestaan, 
zolang ze maar niet op elkaar worden betrokken. Het lijkt in toenemende mate onmogelijk om de 
geloofsleer en de bestaanservaring samen tegelijk vast te houden en op elkaar te betrekken. 
 
Dit nihilisme dat een externe zin voor de werkelijkheid ontkent, heeft geleid tot een ware beelden-
storm. Wat eerder als heilig en onaantastbaar werd geloofd, werd voorwerp van historische en  
literaire kritiek. Bijbelse beelden die het geloof eeuwenlang inhoud hadden gegeven, werden begre-
pen in hun eigen specifieke context en verloren daarmee hun algemeen universeel karakter. 
En een kerkelijk ethos werd niet langer voor iedereen en overal verbindend geacht. 
 
Wat bleef erover toen alle traditionele voorstellingen van God werden gedeconstrueerd? Wat bleef 
er over toen alle verhalen tot hun natuurlijke- en historische proporties werden teruggebracht? Wat 
toen alle casuïstiek omtrent moreel en immoreel gedrag werd herleid tot utilisme? Wat bleef er over 
toen niets meer heilig leek? Wat is bij machte om het bestaan en de wereld een intrinsieke zin te 
geven? Wat anders dan de liefde? 
 
We moeten de gedachte dat God liefde is, serieus nemen: is de liefde het antwoord op het nihi-
lisme? Is de grondervaring van het ontbreken van Gods presentie in ons bestaan en in onze wereld 
niet dat we lijden aan een verlies aan liefde? 
En slaat waar liefde verdampt niet de leegte toe? 
 
Het is mooi als we Gods presentie in ons bestaan en in onze wereld kunnen ervaren in de liefde die 
God is. Maar al te vaak doen we echter de ervaring op dat we in ons bestaan en in onze wereld 
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van liefde verstoken zijn. De deconstructie van traditionele voorstellingen van God maakte welis-
waar de ontdekking van de liefde mogelijk, maar daarmee ook het feitelijke ontbreken daarvan. En 
precies dit kan een 'afhakingsmoment' worden: als er geen voorgegeven zin en waarden meer zijn 
en als de liefdevolle presentie van God zelf ontbreekt, dan heeft niets meer zin. Dan regeren zin-
loosheid en liefdeloosheid in ons bestaan en in onze wereld en voor ons geloof en onze liefde komt 
dan onverschilligheid in de plaats. We lossen de leegte dan maar op met ´surrogaten´, om de zin-
loosheid en liefdeloosheid zo lang en zo goed mogelijk buiten de deur te houden en proberen de 
moed erin te houden - zonder te weten waarom en waartoe eigenlijk.  
 
De profeet Jeremia leefde in een tijd van geloofsafval onder het volk. Hij klaagde dit 'met surroga-
ten opgevulde' goddeloze bestaan aan en als onheilsprofeet komt hij dan ook met een onheils-
boodschap. Maar het geprofeteerde onheil blijft uit, de mensen nemen hem niet langer serieus en 
schande en smaad worden Jeremia´s deel. Eigenlijk wacht Jeremia op een initiatief van God dat 
maar niet komt. Hij is het wachten moe en wil het bijltje erbij neergooien. Hij heeft zichzelf blootge-
steld aan een zinloze wereld zonder God, een wereld van afgoderij en ontrouw. De beelden blijken 
gebroken, maar Gods liefde is niet verschenen. Wel zijn er surrogaten en is er onverschilligheid. 
Jeremia worstelt met de vraag: ´ Waar is God? ´ - hij vult de leegte niet op, maar kijkt de duistere, 
zinloze diepte in. Hij vindt daar God niet, maar wel de aarde die ´woest en ledig´ is. Gods Geest 
zweeft over de diepe, donkere wateren, zo vertelt het scheppingsverhaal. Als hij het bijltje erbij neer 
wil gooien, ´laait er een vuur op in mijn hart´, schrijft Jeremia, ´het brandt in mijn gebeente´. Hij kan 
het vuur niet langer bedwingen en hij gaat spreken, want hij moet spreken. Aangevuurd door de 
Geest spreekt hij Thora uit, het scheppende Woord van God. De zwijgende God zwijgt niet langer, 
maar antwoordt in het spreken van de profeet. (*) 
 
Nihilisme leidt tot een confrontatie met de zinloosheid en liefdeloosheid van ons bestaan. Niets 
heeft zin meer, juist de vraag naar God niet. Onverschilligheid en ´surrogaten´ resten ons. De 
aarde is woest en ledig, van orde en van zin ontdaan. 
Het kruis van Jezus kan worden opgevat als teken van nihilisme: de verkondiging van het Rijk 
Gods sterft immers met Jezus aan het kruis. Met Zijn persoon valt ook Zijn zaak. Niets blijft en alles 
lijkt tevergeefs. Het kwaad van de machten krijgt vrij spel: verwerping en moord regeren. Wetge-
ving wordt gecorrumpeerd en de liefde die Jezus belichaamde, wordt de wereld uit gekruisigd. 
Waar is de zin oog in oog met het kruis? Waar de liefde? Waar is God? Voor het nihilisme zijn dit 
zinloze vragen, want zinloosheid en liefdeloosheid zijn noodzakelijk gegeven met Gods afwezig-
heid. De aarde is inderdaad woest en ledig en er is daar geen zin of liefde te vinden. De boodschap 
is: God is present in de Geest die zweeft over de diepe, donkere wateren. Het is die Geest die staat 
aan het begin van de schepping. Het is die Geest die Jeremia doet vragen: ´Waar is God?´ Het is 
die Geest die Jezus doet uitroepen: ´Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?´ Het is die 
Geest die Jeremia tot spreken brengt en die Geest die Jezus opwekt uit de doden. Het is die Geest 
waardoor we ons de Gekruisigde überhaupt herinneren. Het is die Geest waardoor wij oog in oog 
met de zinloosheid en liefdeloosheid van het bestaan en in de wereld daarin niet berusten, maar 
antwoord geven en scheppend handelen. Het is in die Geest dat wij zin oprichten waar die niet is 
en in liefde en vriendschap leven met God en onze naaste. Het is in die Geest waarin wij werken 
aan een bestaan waarmee kan worden geleefd en een wereld waarin kan worden geleefd. Het is in 
die Geest waarin wij humaniteit oprichten. Het is in die Geest waarin God ons bestaan en onze we-
reld door ons heen herschept.  
 
Als de beelden breken en de liefde dooft, dan kan het geloof het nihilisme overleven door niet te 
vluchten in surrogaten en onverschilligheid, maar de confrontatie met het kruis van de aarde die 
woest en ledig is aan te gaan. Het kruis roept als teken van verwerping en moord als contrasterva-
ring een impuls op van de Geest tot ´leven scheppend handelen´. Leven scheppend handelen, is 
precies wat liefde is. Zo is liefde bij machte om het bestaan en de wereld ook na het nihilisme een 
intrinsieke zin te geven en nieuwe waarden op te richten. Wie zijn geloof durft te verliezen, zal het 
vinden. 
 
(*) Jeremia 20,7-9: ´Heer God, Gij hebt mij verleid; ik ben bezweken; Gij waart mij te sterk; ik kan 
niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het 
woord neem, moet ik schreeuwen en "geweld en onderdrukking" roepen. Het woord van de Heer  
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brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek 
niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik 
doe alle moeite om het in bedwang te houden maar dat lukt me niet.´  Deze tekst van Jeremia heb 
ik geïnterpreteerd in het licht van het scheppingsverhaal (Genesis 1,2). 
 
 
december 2019 
Joop Butti 
 


