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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte 
Onlangs heeft Anton de Vent (financieel beheerder van de locatieraad OLV van 
Fatima De Belte) een lintje ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk binnen onze 
kerk en voor andere verenigingen. De leden van de locatieraad feliciteren hem uiter-
aard van harte met deze zeer terechte onderscheiding! We hopen nog zeer lang van 
zijn kennis en kunde gebruik te mogen maken. Hieronder het artikel zoals het afgelo-
pen weekend op de website van De Toren is verschenen: 

Anton de Vent benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau 

Anton de Vent uit Slagharen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij heeft zich op zijn eigen manier verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. 
Traditiegetrouw vindt jaarlijks op de laatste werkdag voor Koningsdag de Lintjesregen 
plaats. Hierbij krijgen verschillende inwoners van de gemeente een Koninklijke On-
derscheiding uitgereikt voor hun inzet voor de samenleving. Door de coronamaatre-
gelen is het dit jaar niet mogelijk voor burgemeester Jan Willem Wiggers om de deco-
randi toe te spreken en hun de versierselen op te spelden die horen bij een Konin-
klijke Onderscheiding. De burgemeester heeft de inwoners die dit jaar een lintje 
kregen in een persoonlijk telefoongesprek op vrijdag 24 april op de hoogte ge-
bracht van hun benoeming. De daadwerkelijke uitreiking van de lintjes vindt op een 
later tijdstip plaats. Deze manier van bekendmaking van de benoemingen is in heel 
Nederland hetzelfde. 
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
De heer Hendrikus Antonius de Vent  was vanaf 2002 penningmeester van de rooms-katholieke 
locatieraad Slagharen en is dat sinds 2014 voor de locatieraad De Belte (OLV van Fatima, onder-
deel van de Emmanuel parochie). Gedurende de fusie van elf parochies tot de huidige Emmanuel 
parochie was hij vraagbaak voor de andere penningmeesters. De heer De Vent helpt verder met 
de jaarlijkse schoonmaak en het tuinonderhoud. Ook is hij bezig met het in kaart brengen 
van de grafstenen op de begraafplaats bij de rooms-katholieke kerk  
Anton is sinds 1993 penningmeester van voetbalvereniging EMMS in Slagharen. Ook neemt hij 
regelmatig taken over van de voorzitter en secretaris. Sinds 2010 is hij wedstrijdsecretaris van de 
senioren. Hij stelt oefenprogramma’s op, ‘regelt’ scheidsrechters en communiceert met de 
KNVB als het gaat om afgelastingen of wijzigingen in wedstrijdschema’s. Ook heeft Anton zitting 
(gehad) in verschillende commissies en werkgroepen binnen EMMS. Daarnaast is Anton sinds ok-
tober 2017 ook actief als vrijwilliger voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen. 
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst  

Lintjesregen in Hoonhorst 
Op 24 april jl. hebben twee promi-
nente leden van onze geloofs- en 
dorpsgemeenschap een lintje ont-
vangen, Tonnie Veltmaat en 
Marja Rienties. Zij mogen zich bei-
den nu Lid in de Orde van Oranje-
Nassau noemen. Op de dag zelf 
werden zij via beeldbellen door de 
burgemeester toegesproken en 
werd de toekenning aangekondigd. 
Te zijner tijd volgt nog de offici-
ele uitreiking van de versierselen 
op het gemeentehuis.  
 
Tonnie en Marja, van harte gefelici-
teerd! 
 
 
 
 
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

Digitale veranderingen 
De coronacrisis heeft allerlei veranderingen tot gevolg. Sinds de 
goede week is Kerkepad, ons lokale parochieblad samen met 
Lierderholthuis, ook gedigitaliseerd te verkrijgen. Naast de ge-
wone informatie en de uitgebreide fotoreportages op de website is 
nu ook ons veertiendaagse parochieblad voor iedereen weer be-
schikbaar. Want zowel de vouwploegen als de groep bezorgers vin-
den hun bijdrage nu te risicovol. Gelukkig is dit toch een beetje een 
alternatief. Bij 80-plussers die niet internet vaardig zijn wordt het 
bezorgd. En er liggen exemplaren in het portaal van de kerk. 
 
Dat gebeurt overigens ook met de liturgieboekjes van de zondag. 
Ze liggen in het portaal zodat mensen die de vieringen in Ommen 
volgen via internet of kijken naar de landelijke viering op tv de lezin-
gen en de liederen makkelijker kunnen volgen. 
 
Een andere vorm van digitalisering is de weergave van de vieringen die door de week in de kerk 
worden gehouden. Zo zijn de uitvaarten en de kleine gebedsdienst op de dinsdagavond niet 
alleen te volgen door mensen met een kerkradio, maar ook te volgen op internet via YouTube. 
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Wie in die app of achter de computer in het programma YouTube zoekt naar RK Kerk Heino komt 
vanzelf bij een aantal opnames van de vieringen terecht. 
 
De pastoraatsgroep is ook met een digitaal parochie-
café begonnen. Mensen die dat willen kunnen digitaal 
samen koffiedrinkend van gedachten wisselen in het  
digitale café op de vrijdagmorgen vanaf half elf op de 
website: https://meet.jit.si/parochiecafeheino 
 
Ook in oecumenisch verband zijn we in Heino en  
Lierderholthuis actief geworden. Op initiatief van  
Ds. Hans van Solkema zal er vanaf 11 mei elke  
avond een kleine meditatie worden aangeboden. 
Om 19.00 uur kunnen mensen op dezelfde site als die 
ook in  Ommen gebruikt wordt : www.kerkdienstge-
mist.nl en dan met de toevoeging /Heino elke dag een kleine overweging aantreffen. Vanuit de 
PKN, de NGK en de RK verzorgt elke avond een andere pastor of dominee haar of zijn medita-
tiemoment. Vanuit onze kerk doen de pastores Hans de Vries en Gerard Noordink ook mee. 
 
Liturgie 
Parochiële Eucharistievieringen Online 
Hieronder vindt u het liturgisch rooster voor de Parochiële Eucharistievieringen die íedere zon-
dag om 11.00 uur online via internet worden uitgezonden vanuit het Eucharistisch Centrum van 
onze Emmanuelparochie, de Sint Brigittakerk te Ommen. 
 

Webadres:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk   
 

Datum Celebrant 

Zondag 10 mei  AM 

Zondag 17 mei JR 

Donderdag 21 mei 

Hemelvaartsdag  
HV 

Zondag 24 mei AM 

Zondag 31 mei  

Pinksteren 
JR 

Maandag 1 juni 

2de Pinksterdag 
HV 

 

AM  : pastoor André Monninkhof 

JR  : parochievicaris Johan Rutgers 

HV  : parochievicaris Hans de Vries 

 
 
 
 
  

https://meet.jit.si/parochiecafeheino
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elthetokerkamsterdam.nl%2Factiviteiten%2Fandere-activiteiten%2Fkoffieochtend%2F5-koffieochtend&psig=AOvVaw3Xt4T_WYArJKX-QHWO8eMG&ust=1589029917846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi-6u-rpOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Catechese 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma  
Emmanuelparochie 
 
 
 
 

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het 
 

corona-virus COVID-19  
 

en conform de maatregelen van de 
 

Nederlandse Bisschoppenconferentie  
 

zijn alle activiteiten in het kader van 
 

‘Inzicht & Uitzicht’ 
 

voor de komende periode geschrapt. 
  
 
 
 
 
Nieuws van het bestuur: 

Geen viering………..dus ook geen collecte!!! 
Vanaf 15 maart zijn alle vieringen in onze grote Emmanuelparochie afgelast. 
Het heeft iets heel onwezenlijks: Geen Goede Week vieringen; geen vormsel; geen eerste commu-
nie; geen Palmpasenoptocht; geen Mariavieringen; geen feestelijke vieringen rondom het doopsel 
en trouwpartijen worden uitgesteld; geen Hemelvaart dauwtrapviering; geen feest van de Geest; 
talloze ontmoetingsmomenten bij doordeweekse vieringen en andere activiteiten. 
Onze pastores doen hun best om creatief aan pastoraat gestalte te blijven geven. Er zijn digitaal te 
volgen vieringen vanuit Ommen en in oecumenisch verband in Heino en Lemelerveld. Op veel 
plaatsen hebben mensen het digitaal overleg en het digitaal ontmoeten ontdekt. 
 
Het treft vooral mensen die plotsteling geen inkomen meer 
hebben omdat hun werk is weggevallen. Dat is in de ho-
reca en ook in de wereld van de musici. Wij hebben ech-
ter afgesproken dat wij in onze Emmanuelparochie 
onze dirigenten en organisten en pianisten blijven ver-
goeden alsof ze nog gewoon actief zijn. Want we ho-
pen hen ook in de toekomst weer nodig te hebben. 
 
Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belang-
rijke bron van inkomsten weg. 
Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere 
tijden, krijgen we ook geen opbrengsten meer uit de ge-
wone collectes. Alles bij elkaar voorzien we in onze grote 
Emmanuelparochie  

een minimaal extra tekort van wel € 50.000. 
Daarom wagen we het om als bestuur een beroep op u te doen. Zodat we onze onkosten kunnen 
blijven dekken.  
 
Wij wagen het u te vragen om ons rond de Pinksterdagen een eenmalige gift te willen doen. 
Zouden alle kerkgangers en niet kerkgangers ons € 25 willen schenken?? 
Dat zou ons werkelijk helpen!!!! 
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Daarmee onderstreept u ook onze inzet voor de mensen die we omwille van hun deskundigheid 
graag willen behouden. Uw bijdrage kunt U overmaken op het rekeningnummer van uw ge-
loofsgemeenschap. Dit kunt u doorgaans vinden in uw parochieblad en/of uw parochiegids van 
uw eigen club. 
 
Bij voorbaat dank voor Uw goede gaven. 
Wij wensen U en allen, die U lief zijn, Gods rijkste zegen. 
Wij wensen U ook heel veel sterkte met alles. 
Dat de Heilige Geest, die we met Pinksteren mogen ontvangen, ons mag helpen om de moed erin 
te houden ! 
 
Namens pastoraal team, parochiebestuur en locatieraad van elke geloofsgemeenschap, 
Pastoor André Monninkhof 
 
 
Nieuws van het PCI-bestuur 

 
1 mei 2020 
 
Het bestuur van de PCI heeft haar werkgroepleden onderstaande brief gezonden. 
Maar deze geldt eigenlijk voor alle parochianen, daarom willen we hem graag delen met alle  
parochianen in de hele Emmanuelparochie. 
 
We hebben nu zeven weken Coronacrisis achter de rug. Een onzekere tijd, want we weten nog niet 
wanneer het afgelopen is. Een andere manier van leven. Een andere manier van geloof beleven. 
Op afstand, via een videoverbinding. Persoonlijk, thuis. Misschien ook een andere manier van Cari-
tas zijn. 
 
Helpen 
Om ons heen vernemen we dat organisaties het moeilijk hebben. De Voedselbank als voorbeeld. 
Door de crisis krijgen zij minder binnen, terwijl het aantal aanmeldingen stijgt. Misschien geldt dit 
ook voor de Voedselbank of andere organisaties in uw werkgebied. Wij als bestuur roepen u 
daarom op om deze organisaties niet te laten zitten, maar (extra) te ondersteunen. Als de kosten 
uw budget te boven gaan, schroom dan niet om bij ons aan de bel te trekken. In deze moeilijke tijd 
is het onze plicht om te helpen. 
 
Initiatieven 
Van een aantal werkgroepen hebben we ook vernomen dat er mooie initiatieven zijn ontstaan. Van 
Lemelerveld horen we dat er extra omgekeken wordt naar elkaar. Er worden regelmatig contacten 
gelegd met mensen die door de Coronacrisis eenzamer geworden zijn. In Dedemsvaart hebben de 
gezamenlijke kerken de actie “vrede-vrijheid-hoop, geef het door!” opgezet. Op verschillende plek-
ken zijn posters met een vrolijke vredesduif opgehangen, deze zijn vrij verkrijgbaar voor alle inwo-
ners van Dedemsvaart en omgeving.  
De locatie Sint Vitus heeft hier ook ansichtkaarten van laten drukken die verstuurd zullen worden 
naar alle parochianen. Het ontwerp is gemaakt door een lokale kunstenares en mag door alle loca-
ties gebruikt worden. 
 

Misschien zijn er nog wel meer initiatieven ontstaan bij jullie. Bij deze de oproep om ze te delen! 
Laten we leren van elkaar, laten we zichtbaar zijn! 
 
Uitstorten 
Nog een poosje en dan is het Hemelvaart en Pinksteren. Jezus Christus is opgevaren naar God en 
heeft de Heilige Geest over ons uitgestort. Laten wij er voor zorgen dat wij in deze crisistijd onze 
Caritasgeest uitstorten. En zo in Jezus voetsporen treden! 
 
Het PCI-bestuur: 
Geert van de Logt, Wim Herder, Maria Malinowski, Hendrie van der Most,  
Pastoraal werker Marga klein Overmeen 
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Nieuws van het team: 

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag! 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf hebben we net het Paasfeest gevierd. En in tegenstelling tot 
al die andere jaren moesten we het dit keer doen met de beelden op ons scherm. Óf van de beel-
den uit Ommen of uit Roermond of uit Rome. Overal werd op dezelfde manier de paasnacht ge-
vierd en op de eerste Paasdag  en toch was het vervreemdend. De rituelen werden voltrokken 
maar het voelde toch eenzaam. Ook ons pastoresteam heeft ieder van ons de gemeenschap ge-
mist. Het samen vieren, het delen van de oeroude ervaringen van lijden en het samen ondergaan 
van de donkere nacht.  
Door het opgelegde isolement zijn we ons ook weer meer bewust geworden dat je geloven het 
beste kunt beleven door het te delen. Al onze sacramenten, zelfs die van de individuele biecht, krij-
gen hun kracht door de gezamenlijke invulling en beleving ervan.  
Ook in onze gewone reguliere samenleving blijkt dat we zonder de ontmoeting met anderen ons 
eenzaam kunnen voelen. Dat is niet hetzelfde als alleen zijn. Heel veel mensen kunnen goed al-
leen zijn en tegelijk kunnen zij die samenleven met een partner of huisgenoot zichzelf ook in deze 
dagen heel eenzaam ervaren.  
We misten het feestelijke paasmaal. We gingen geen eieren zoeken. Er waren geen gasten en we 
waren bij niemand te gast.  
Tegelijk bekruipt velen de angst dat ze zelf met het virus besmet kunnen raken en daardoor ook 
nog eens ongemerkt en ongewild anderen infecteren. Overal schuilt het onzichtbare gevaar. Niets 
waarborgt jouw gezondheid. En iedereen is zich ervan bewust dat het nog wel even kan duren 
voordat we weer samen met anderen het leven weer kunnen delen. 
 
Toen de leerlingen moesten accepteren dat hun goede vriend en inspirator vermoord was en zij 
zonder hem verder moesten, sloten zij zich af van de buitenwereld. Kropen bij elkaar in een huis en 
deden de deuren en de luiken dicht. Niet voor niets heet de zondag na Pasen: Beloken Pasen. De 
leerlingen leefden in grote angst. Zouden zij nu ook uitgeleverd worden en vermoord? Zij distanti-
eerden zich van anderen en isoleerden zich van hun natuurlijke omgeving. 
En toen mensen wonderlijke verhalen gingen vertellen dat ze Jezus toch hadden gezien (Maria 
Magdalena, de vrienden van Thomas, de vrienden die naar Emmaüs waren teruggekeerd, de advi-
seur van de vissers die niets gevangen hadden) waren ze echt niet direct overtuigd, dat er iets on-
gelofelijks was gebeurd. In eerste instantie herkenden ze Jezus vaak niet, wanneer hij aan hen ver-
scheen. Het duurde een flinke tijd en toen ze na veertig (!) dagen ook nog de Heer omhoog zagen 
gaan en aan hun gezicht onttrokken werd, toen bleven ze helemaal verweesd achter. 
 
Totdat de leerlingen samen met Maria op die Pinksterdag door iets gegrepen werden. Toen er in en 
over hen een nieuwe Geest ging waaien. Toen ze als het ware herschapen werden door die Geest 
van het begin, die hen in vuur en vlam zette. Pas toen konden ze de luiken weer openzetten en wa-
ren ze voor de duvel niet meer bang. Vol vertrouwen gaven ze toen aan iedereen die het maar ho-
ren wilde blijk van hernieuwde inzicht. 
 
Het duurde even, maar het kwam toch nog goed, toen mensen weer in zichzelf en God gingen ge-
loven. Toen ze de ervaring hadden opgedaan dat ze nooit alleen zouden zijn. 
Toen ze zich bewust werden dat ze samen zich gedragen en getroost en geïnspireerd wisten. Het 
is niet voor niets dat we vieren dat de kerk, onze kerk met Pinksteren werd geboren. 
Want Kerk zijn dat is samen kerk zijn. Niet in je eentje, maar doordat je je weet opgenomen in een 
groter geheel!! Het was op dat moment dat de leerlingen mensen werden van hoop en vertrouwen. 
Daarom mag ik, namens mijn collega’s in het pastoraat u allen een zinvolle weg naar dat feest van 
de Geest toewensen. 
G. Noordink, pastor 
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Diaconie 

HOU VOL, HOU VAST! 
Sinds de coronacrisis zijn de kerken volop bezig om andere wegen te vinden om de mensen te be-
reiken. Dat kan op vele manieren, zo blijkt inmiddels.  
Ook wij, pastores van de Emmanuelparochie, zoeken samen met alle vrijwilligers naar alternatie-
ven om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hele mooie, creatieve ideeën borrelen op en 
worden vervolgens omgezet in acties.   
In Lemelerveld is, uitgaande van de Raad van Kerken, het zgn. ‘Meditatief Kwartiertje’ ont-
staan. Te zien op kerkdienst gemist, Lemelerveld, Brugkerk.  
Elke avond wordt door één van de betreffende kerken zo`n kwartiertje ingevuld. Het (heilig) hart 
van zo`n kwartiertje vormt de lezing met daarbij een meditatie.  
En hoe fijn is het, wanneer er dan ook een lied ten gehore kan worden! 
Al twee keer nu heb ik mogen zien en horen dat er door individuele koorleden bestaande liedtek-
sten uit hun repertoire herschreven worden; nieuwe teksten met als thema de crisis waar we ons 
nu in bevinden. 
Onderstaande tekst is zo`n herschreven tekst, het komt uit de koker van het koor Voices.  
Met als doel de mensen een hart onder de riem te steken. 
Ik sluit me graag aan bij de tekst wil deze via deze nieuwsbrief met u delen, hopelijk kunt u er ook 
troost, moed of hoop in vinden. Ik zou zeggen: hou vol, hou vast! 
 
Hartelijke groet, Marga klein Overmeen.  
 
 
♫ Hou vol hou vast            
   
Ik zie ook wel in dat, alles anders gaat dan hoe je het wilt, of hoe je het had gedacht. 
En ik begrijp ook best dat, jij het niet meer weet en hoe het nu is, is niet wat jij verwachtte. 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder. 
 

Refrein;  Hou vol, hou vast, er is altijd nog een luisterend oor op afstand 
en altijd nog wel iemand die voor je klaar staat, het is nu maar voor even. 
 

Het is geen geheim dat, bijna iedereen vooral naar zichzelf en niet naar een ander kijkt. 
En ik begrijp ook best dat, dat natuurlijk lijkt, als jij nu maar weet, dat je veel meer kunt bereiken. 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder.  
 

Refrein;  Hou vol, hou vast, er is altijd nog een luisterend oor op afstand 
en altijd nog wel iemand die voor je klaar staat, het is nu maar voor even. 
Hou vol, hou vast, in gedachten sla’k een arm om je heen en hou vast, we staan er niet alleen voor. 
We staan er niet alleen voor.  
 
Hou vol hou vast, hou vol hou vast. 
 (tekst: M. Bruins) 
 
 
 
 
 
 
 
 


