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                        Emmanuelparochie, de moeite waard ! 
 

- Bestuursleden gezocht – 
 

Beste parochianen, 
 

Op dinsdag 15 september hebben we als bestuur en pastoraal team onze verlate 
voorjaarsbijeenkomst gehouden. En ondanks grote zorgen, hebben we een zeer ge-
engageerde en hoopvolle vergadering mogen houden. In onze parochie is er nog 
heel wat ‘leven in de brouwerij’. 
 

We hebben U al laten weten, dat we als pastoraal team, bezig zijn met een toekomst-
plan. Dit toekomstplan houdt in, dat we onder beperkte voorwaarden, alle elf 
kerkgebouwen in onze parochie open willen houden. Maar dat we het pastoraat 
wel anders willen gaan organiseren. Dit ook in het licht van de – door het vertrek van 
pastor Rutgers en pastor Noordink – veranderde samenstelling van ons pastoraal 
team. In de toekomst zullen we meer voorbereidend pastoraat op bepaalde plaatsen 
gaan bundelen. Maar overal, op al onze locaties, zullen vormen van vieren en aan-
dacht blijven. 
 

Onze Emmanuelparochie wordt geleid door een parochiebestuur, bestaande uit vier 
bestuursleden. Op dit moment zijn er in dit parochiebestuur vacatures (op komst) 
voor de functies van vice-voorzitter, secretaris, eerste penningmeester en tweede 
penningmeester. De huidige bestuursleden hebben hun bestuurswerk gedurende 8 
tot 10 jaar met veel liefde, inzet en plezier gedaan. Maar nu zijn er ‘verse’ bestuurs-
krachten nodig om hun goede werk voort te zetten en zo de samenwerking van de 
elf geloofsgemeenschappen binnen onze Emmanuelparochie, bestuurlijk te  
blijven faciliteren. De nood is hoog. Eerlijk gezegd: heel hoog. En er is veel werk 
aan de winkel, dat we graag willen verdelen onder nieuwe bestuursleden, die hier hun 
schouders onder willen zetten. 
 

Dat er een nieuw bestuur komt voor onze Emmanuelparochie is ook daarom belang-
rijk, omdat we de autonomie van onze afzonderlijke geloofsgemeenschappen 
graag in stand willen houden. Als parochie willen we niet afhankelijk worden van in-
vloeden ‘van buiten’. Om dit ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, hebben we 
als Emmanuelparochie dringend behoefte aan versterking van ons parochiebestuur. 
Zonder een goed en betrokken bestuur, zullen onze plannen niet slagen. 
 

Daarom vragen wij mede, namens de vertegenwoordigers van de locatieraden, U als 
parochianen om met ons mee te denken, nu wij op zoek zijn naar geschikte kandi-
daten voor ons parochiebestuur. Ons streven is, om uiterlijk op het feest van Allerhei-
ligen van U de namen te krijgen van geschikte mensen die wij dan kunnen benade-
ren. Zo hopen we bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar – rond 1 december – ons 
parochiebestuur weer op sterkte te hebben. Kent U mensen, of wilt U kandidaten 
voordragen, neemt U dan gerust contact met ons op. Zo kunnen we de parochie 
blijven die we graag willen zijn: dichtbij en met een warm hart. 
 

Bij voorbaat dank voor Uw betrokkenheid en meedenken. 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
pastoor André Monninkhof 
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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 
 

Priesters Ariënskring bijeen in Ommen en omstreken 
 

Op 7 september jl. vond in Ommen en omstreken de jaarlijkse Ariënskring-ontmoetingsdag plaats 
van de priesters van het Aartsbisdom Utrecht. Pastoor Monninkhof had het programma samenge-
steld: na de H. Mis in de St. Brigitta kerk en de lunch volgden een boottocht op de Vecht en het bid-
den van de Vespers. Daarna ging het gezelschap van Ommen naar het buurtschap Diffelen voor 
de maaltijd. In zijn inleidend woord op de Eucharistieviering stond Mgr. Hoogenboom uiteraard stil 
bij het overlijden van kardinaal Simonis. 
 

 
 
 

 
Heilige Cyriacus te Dalfsen 
 

Zondag 4 oktober CARITASZONDAG 
 

Elk jaar mogen we in het Caritasweekend onze werkgroep en werkzaamheden extra onder de aan-
dacht brengen. Samen met Marga klein Overmeen is er een viering voorbereid met het thema: 
“Doorbreek eenzaamheid”. 
Zowel door Marga als het lid van de werkgroep werd stil gestaan bij de afgelopen maanden, waarin 
het Covid-virus voor heel veel veranderingen heeft gezorgd. Veranderingen die ontmoetingen 
met elkaar beperken. Een bezoekje aan een ander is niet zo gemakkelijk en soms zelfs niet wense-
lijk. En ook nog eens met een gepaste afstand van anderhalve meter. Warm contact is eigenlijk 
onmogelijk. Daarom hebben we als werkgroep gemeend dit jaar een ieder die in de viering aan-
wezig is met een attentie naar huis te laten gaan. Gelukkig is hier goed gehoor aan gegeven en 
hebben alle attenties een bestemming gekregen. 
Het fijne aan deze viering was dat er door een paar leden van het herenkoor weer gezongen werd 
en dat er weer uitreiking van de communie mogelijk was. Dit alles tezamen zorgde voor een fijne 
sfeer gedurende de viering. 

Bron: website Aartsbisdom Utrecht 
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Tot slot wil ik afsluiten met het gedicht dat we in deze viering hebben voorgedragen.                  
 

Kom maar gerust bij mij 
Kom maar gerust bij mij… 

 
Heb je het op een dag eventjes te kwaad. 

Weet dan wie er altijd met je praat. 
Wie er steeds weer tijd voor jou maakt. 

Omdat je mijn hart nu eenmaal diep hebt geraakt 
Kom dus maar even dichterbij. 

Kom maar gerust bij mij… 
 

Voel je je niet lekker of heb je erge pijn. 
Ik kan dan wel geen dokter voor jou zijn. 

Maar ik zal je helpen om te dragen. 
Dat hoef je zelfs niet eens te vragen. 
Kom gewoon een beetje dichterbij. 

Kom maar gerust bij mij… 
 

Is het leven zwaar en heb je verdriet. 
Wees niet bang en schroom niet. 

Ik kan niet geven waarnaar je zou verlangen. 
Maar jouw tranen, ik zal ze allemaal vangen. 

Dus kom gewoon een beetje dichterbij. 
Kom maar gerust bij mij… 

 

Als je het op een dag even niet meer weet. 
Bedenk dan dat ik niets van jou vergeet. 

Ik zal klaarstaan met mijn welgemeende raad. 
Omdat alles wat jou aangaat in mijn geheugen staat. 

Dus kom gewoon een beetje dichterbij. 
Kom maar gerust bij mij… 

 
Teleurstellingen in het leven, iedereen weet ervan.  

Maar wat is het fijn als je het ook delen kan. 
Zo’n vriend wil ik voor jou zijn. 

Al is het maar een beetje, het verzacht toch de pijn. 
Dus kom gewoon een beetje dichterbij. 

Kom maar gerust bij mij… 
 

tekst is van Greet Brokerhof-van der Waa) 
 

 
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Mariaviering in de parochietuin  
 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoog-
feest van Maria Tenhemelopneming.  Dit jaar 
viel 15 augustus op zaterdag en daarom stond de 
Eucharistieviering in het teken van Maria. Het 
was bijzonder mooi weer en daarom werd de vie-
ring in onze mooie parochietuin gehouden. Ve-
len namen deel aan de viering. I.v.m. de corona-
maatregelen was er een registratie voor de brug in 
de parochietuin waarna men over de brug plaats 
kon nemen in de “tuinkerk”. 
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Pastoor Monninkhof kwam er in de preek nog op 
terug, hij zei: ”Het  lijkt wel de tijd dat keizer Au-
gustus ook  een volkstelling hield”. Alleen had het 
een ander betekenis.  
Na het bidden van voorbeden was er voor een  
ieder de gelegenheid om een waxinelichtje aan 
te steken bij Maria.  
Het was een hele mooie, sfeervolle viering die  
zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
 
 
 

 
 
Oecumenische viering van de Raad van Kerken Lemele en Lemelerveld op natuur-
camping De Olde Lucashoeve in Lemele 
 

Onder een stralende zon verzamelden zich ruim 150 mensen voor de oecumenische viering van de 
Raad van Keken Lemele en Lemelerveld op het prachtige terrein van natuurcamping De Olde  
Lucashoeve in Lemele. De drie voorgangers (M. Klein Overmeen, G. Naber en L. Eigenhuis)  
namen allen een deel van de liturgie op zich.  De lezing werd in een komische sketch opgevoerd: 
Fa. De Heer trad op als koppelbaas en reed met het busje steeds naar het arbeidsbureau om 
losse werkers op te pikken voor een mega-order waar spoed achter zat.  De eerste arbeiders ver-
wachtten natuurlijk dat ze meer zouden krijgen dan de laatsten, die maar een paar uur gewerkt 
hadden en toch € 50 opstreken.  Het bleek dat de Heer er andere economische principes op na 
houdt om tot een optimaal rendement te komen!   
Op deze lichtvoetige wijze werd moeiteloos de koppeling gemaakt tussen het oude evangelie- 
verhaal en de tegenwoordige tijd.  
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De urnenmuur  
 

Zaterdag 3 oktober is begonnen met het herbestraten van de 
weg bij de nieuwe urnenmuur. 
Er zijn nog een aantal zaterdagen nodig om de straat weer vlak 
te leggen zodat er geen water meer op blijft staan. Ook maken 
we de aansluiting met de urnenmuur. 
Op zondag 1 november om 15.00 uur is er een gebedsvie-
ring t.g.v. Allerzielen in de pastorietuin en aansluitend gaan we 
de begraafplaats bezoeken waar een kaarsje geplaatst kan wor-
den bij de overleden dierbare. Tevens wordt de urnenmuur in-
gezegend door pastoor Monninkhof.  
Belangstellenden zijn welkom, neem een tuinstoel mee. 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Pastor Gerard Noordink bedankt 
 

Zondag 20 september ging Gerard voor de laatste keer voor in onze kerk. Daarom stonden er 
die ochtend om 9.00 uur zeven misdienaars achter in de kerk klaar, om samen met pastor Gerard 
Noordink in optocht de kerk binnen te lopen. Aan het eind van de viering werd Gerard toege-
sproken door Wim Logtenberg.  
Gerard is geboren op het katholieke platteland van Haaksbergen. Na het kleinseminarie in Apel-
doorn is hij theologie gaan studeren aan de universiteit in Utrecht. Omdat Gerard met Cor was ge-
trouwd, kon hij na zijn studie niet tot priester worden gewijd. Een van de regels in de Rooms Katho-
lieke kerk is, dat geestelijken ongehuwd blijven en het leven aan God te wijden.  
Op 1 augustus 1980 begon zijn eerste pastorale functie in Twello, Bussloo en de Vecht. Hier ver-
kondigt hij als pastoraal werker het woord van God vol overgave. Daarna begon hij in 1986 als 
geestelijk verzorger in St. Franciscushof in Raalte. Wanneer Gerard over deze periode praat, valt 
op dat hij beschikt over een groot organisatietalent. Ook deed hij hier veel ervaring op in de indivi-
duele begeleiding. In 1997 volgde Gerard Pastor Kees Mijnhout op die het wat kalmer aan wilde 
doen. Nadat Kees Mijnhout de pastorie in Heino had verlaten, betrokken Gerard en Cor de  
pastorie. Cor verricht hier dan vele hand- en spandiensten. Gerard gaat in de parochies Heino en 
Lierderholthuis aan het werk. Hij maakt kennis met de parochianen van Lierderholthuis en ontdekt 
hierbij dan dat de dorpsbewoners elkaar vaak stilzwijgend helpen, het een hechte gemeenschap is, 
het is er gemoedelijk en iedereen kan hier zichzelf zijn. Er wordt nog steeds door de locatieraad- 
pastoraatsgroep en de bezoekersgroep thuis aan de keukentafel vergaderd. Vanaf de wieg tot het 
graf heeft Gerard vele parochianen in Lierderholthuis de sacramenten gegeven en `hen een hel-
pende hand geboden.  
Tijdens de viering kijkt hij even door de kerk en met een paar pretlichtjes in de ogen begint hij aan 
de preek. Dat hij de kerkgangers niet alleen van naam en gezicht kent, is dan tijdens de preek ook 
goed te horen. Af en toe zwaait hij met zijn handen om ons te wijzen naar de afbeeldingen op het 
glas- en loodramen, kruiswegstaties of de misdienaars. Met wijwater tijdens een palmpaasviering 
wordt niet zuinig omgegaan. Zwierig en rijkelijk besprenkelt hij het wijwater over de kerkgangers. 
De preek wordt altijd met de woorden ‘het zij zo’ afgesloten.  
Gerard maakt altijd een ontspannen indruk. Praat makkelijk maar soms een beetje te snel. Hij doet 
gedreven zijn werk, ook al heeft hij zich niet altijd vrij gevoeld te verkondigen wat zijn hart beweegt.  
Een van de grootste verandering die in de 23 jaar plaatsvond was de samenvoeging in 2011 van 
de 11 parochies in Noord-Oost Salland tot de Emmanuelparochie. Als teamleider van het pastores-
team heeft Gerard een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Emmanuelparochie. 
Ook is hij een kei in het organiseren van activiteiten om zo de parochianen kennis te laten maken 
met nieuwe inzichten, omdat kennis en levenservaring niet ophouden bij de grens van de kerk. Vol 
enthousiasme betrekt hij vele mensen erbij om ieder jaar weer twee winterprogrammaboekjes te 
maken. Tijdens verschillende activiteiten, bijv. een excursie, lezingen, film of kustzinnige avonden 
kunnen we ook van elkaars levenservaringen leren. Deze activiteiten staan in de brochures Inzicht 
& Uitzicht en Ontmoeting & inspiratie.  
Zijn levensmotto is: Als er een reden is om iets te vieren, doe het dan, want je weet het maar nooit; 
over een week kan alles zo maar anders zijn, aldus Gerard. Een van de feestjes was het 150-jarig 
bestaan van het kerkgebouw in 2013. Dit feest bestond uit meerdere dagen en activiteiten met o.a. 
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een feestelijke viering, ouderenochtend, korendag, wandeltocht over oude kerkpaden en voor de 
liefhebbers tokkelen vanaf de kerktoren. En 43 parochianen zijn vijf dagen naar Rome geweest.  
En nu gaat Gerard met pension en Cor stopt met haar werk.  

Gerard, 23 jaar stond voor jou het geluk van anderen 
steeds centraal. Dit deed je met open geest en han-
den. Neem nu de tijd om samen met Cor te genieten. 
Als kleine blijk van waardering voor alles wat je voor 
ons betekend hebt, willen wij jou namens de H. Nico-
laaslocatie een beeld aanbieden. Dit beeld staat sym-
bool voor de samenwerking waarin wij als geloofsge-
meenschap elkaar onderling versterken en aanvullen.  
Cor kreeg een bos bloemen als dank voor het vele 
werk achter de schermen. 
Alle misdienaars overhandigden Gerard een kleine 
attentie met een dank-je-wel woord.  

Buiten stonden de koren Together en het gemengd koor klaar om voor Gerard het uitzwaailied te 
zingen. Als afsluiting hield muziekvereniging Salland haar koffieconcert. 
Gerard bedankt ! 
  
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
 

Afscheid Gerard Noordink 
 

Op zaterdag 26 en zondag 27 september hebben wij in Heino afscheid genomen van Gerard 
Noordink en zijn vrouw Cor. Ondanks het corona virus is dat heel goed gelukt.  
Het begon met een Eucharistieviering op zaterdagavond, waarbij pastor Mijnhout mee voor-
ging. Enkele koorleden van Reflection zorgden samen met Kees voor de muzikale omlijsting. Voor 
deze viering moest je je aangemeld hebben, want er mochten maar 100 personen naar binnen. On-
danks deze beperking was het een boeiende en héle mooie viering. Bij binnenkomst stonden er 
foto’s van Gerard op de beamer. Van toen en van nu. Heel bijzonder! 
 
Op zondag was er een allerlaatste viering met Gerard, waarbij het hele pastorale team ver-
tegenwoordigd was. Ook die werd muzikaal begeleid door enkele leden van het gemengd koor.  
Na een hele inspirerende overweging van Joop Butti en het gezongen afscheidslied door het hele 
team, werd de viering beëindigd. Tijd voor koffie en aansluitend een lunch voor Gerard en zijn  
gasten. 
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Die morgen was het plein voor het parochiecentrum door veel vrijwilligers ingericht voor het 
koffiedrinken na de viering en het afscheid van Gerard, die middag door de werkgroepen 
van Heino en Lierderholthuis. Ook hier was de regel dat iedere groep zich van tevoren moest op-
geven. Per groep was er een maximale “spreek/zing/voordracht” tijd.  
Een luifel met een kachel ( want je weet maar nooit en het moest wel warm blijven) waar Gerard 
met Cor samen zaten, een afdak aan het begin van het plein waar iedere groep zich melden kon en 

verderop nog een als er even gewacht 
moest worden. Het plein was prachtig 
versierd.  
 
Iedere werkgroep had iets voor Ge-
rard voorbereid. Liederen gezongen 
door het Gemengd koor en Reflection, 
voorbeden door de lectoren, de misdie-
naars die in vol ornaat ( hoe mooi om 
dat weer te zien!) Gerard begeleidden 
naar het plein, het beamteam met foto’s, 
een mini “woord en communieviering”, 
de World Servants, de bezoekgroepen, 
het jongerenpastoraat, iedere werk-
groep kwam aan bod met een leuke 
voordracht. 

 
Behalve alle woorden die er gezegd zijn, waren er ook de vele cadeaus, van bonnen tot pruimen-
boom, van wijn tot bloemen.  
En ook Cor werd niet vergeten. Ook haar naam werd menigmaal genoemd als vaste steun en 
toeverlaat van Gerard. Ja, ook zij gaat weg. 
Gerard had voor iedereen nog een persoonlijk woordje, een lach en een grap. Zo gaat dat, Gerard 
eigen. 
 
De kosters waren als laatsten, zij deden de deur dicht…Of toch niet?? Want wat iedereen geheim 
had gehouden (en dat is prima gelukt!!) was de rit per koets door Heino. Gerard en Cor wisten 
van niets. Samen met dochter Marianne een laatste rit door het dorp, met langs de kant de zwaai-
ende mensen, de carnavalsvereniging en niet te vergeten, pastor Mijnhout, met drie glaasjes 
schnaps!! 
 
 
Een heel mooi en waardig afscheid van 
een inspirerende man. Ondanks de vele be-
perkingen door Corona, is het heel bijzonder 
geweest. Ik denk dan ook dat we gerust kun-
nen zeggen: het was goed. Prima zelfs! 
 
Gerard en Cor, voor jullie, geniet van de 
nieuwe tijd die nu is aangebroken. En dank 
je wel!! 
 
Het zij zo. 
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Nieuws van de PCI 
 
 
 

 

Theatervoorstelling Zie de mens in Dalfsen 

 
Waar:   Trefkoele+ 
Adres:  Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen 
Wanneer:  Vrijdag 16 oktober om 20u00 (ontvangst vanaf 19u15) 
Kosten:  Gratis. Vrije gift na afloop 
Aanmelden:  U kunt zich aanmelden via ziedemens2020@gmail.com  
Gezien de huidige situatie rondom de corona maatregelen, is het verplicht om aan te melden.   
 
Het theaterseizoen gaat weer beginnen en wij hebben er ongelooflijk veel zin in. De afgelopen 
maanden hebben wij keihard gewerkt aan een theatervoorstelling die Corona proof is. Dat is gelukt. 
Geïnspireerd door de 1,5 meter samenleving hebben we een verrassende, spiksplinternieuwe zaal-
indeling ontwikkeld. De theatervoorstelling Zie de mens is daarmee veilig. Voor u en voor ons. Wij 
zijn dan ook klaar om u te ontvangen. Ook daar zijn wij superblij mee. Want wij hebben u, ons pu-
bliek, gemist.  
 
De theatervoorstelling Zie de mens is geïnspireerd op autobiografische verhalen van mensen die 
weten wat het is om te leven in situaties die kwetsbaar maken. Dat zijn wij. Wij nemen u mee op 
onze zoektocht naar de zin en onzin van zelfredzaamheid. Wat is dat, zelfredzaamheid? Wie wil 
dat, dat wij in Nederland allemaal zelfredzaam zijn? Zelfredzaam ‘op eigen kracht’ en ‘met eigen 
middelen’. Wat voor samenleving levert dat op? Waar iedereen zich veilig voelt en thuis? Tijdens 
de lockdown was de boodschap dat we het samen moesten doen. En nog steeds. Toch werd er ge-
hamsterd. Zelfredzaam? Bij de voedselbank ontstond een tekort. Gelukkig waren er mensen die 
direct actie ondernamen. Een mooi voorbeeld van ‘samenredzaamheid’? Een kortstondig doekje 
voor het bloeden? 
 
Zie de mens is een poëtische theatercollage van scenes en monologen, begeleid door bijzondere 
muziek. Een theatervoorstelling die vragen stelt over onze Nederlandse ‘samen-leving’. Vragen die 
we graag met u, ons publiek, willen delen. Zie de mens in Dalfsen wordt georganiseerd i.s.m. de 
PCI Emmanuel en het Diaconaal Platform Dalfsen.    
 
Vanwege Corona is het verplicht dat u zich van tevoren aanmeldt.  
Dat kan via e-mail: ziedemens2020@gmail.com of tel: 0641237501 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.wresinskicultuur.nl  
 
 
Nieuws uit het pastoresteam 
 
Wij hebben van ons Aartsbisdom bericht gekregen, dat diakens en pastoraal werkers weer 
woord- en communievieringen kunnen leiden. 
 

Als pastoraal team hebben wij daarom besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 ok-
tober a.s., tijdens gebedsvieringen onder leiding van een pastoraal werker of diaken weer 
communie zal worden uitgereikt.  
Dit uitreiken van de heilige communie zal op dezelfde manier gebeuren als in eucharistievieringen, 
dus met gebruik van protectiescherm en liturgisch pincet. 
 

Ook vieringen onder leiding van vrijwilligers hebben een zeer gewaardeerde plek in de liturgie van 
onze parochie. Gelet echter op de brief van onze Kardinaal, zal er tijdens vieringen onder hun lei-
ding, nog geen communie worden uitgereikt. Vieringen onder leiding van vrijwilligers, blijven 
voorlopig dus gebedsvieringen, zonder communie. 
Pastoor André Monninkhof 

mailto:ziedemens2020@gmail.com
http://www.wresinskicultuur.nl/
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Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

Voor de komende weken zijn de volgende activiteiten gepland  
(voor meer informatie zie de brochure en de website 
van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 
Donderdag 15 oktober 19.30 uur in Ommen 
 ‘Geloven Nu’ door pastor Butti 
 (elke 3e donderdag van de maand) 
Dinsdag 20 oktober 20.00 uur in Lemelerveld 
 ‘Leve Israël!’ door pastor Butti 
 (elke 3e dinsdag van de maand) 
Donderdag 22 oktober 19.30 uur in Heino 
 Bibliodrama door pastor H. Schoorlemmer 
Zondag 25 oktober 19.00 uur in Hardenberg 
 Filmavond 
Maandag 26 oktober 20.00 uur in Heino 
 Herinneringsdoek maken 
Donderdag 29 oktober 20.00 uur in Heino 
 Filmavond 
Donderdag 5 november 20.00 uur in Heino 
 Anselm Grün 
Donderdag 5 november om 20.00 uur in Vilsteren 
 Kerstengeltjes knutselen 
 
Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen wij u om u 
van tevoren aan te melden bij het secretariaat van 
uw locatie of via het mailadres:  
InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl   
 
 
Pastoraal artikel van de maand 
 

De Noodklok luiden 
 

Een doodgewone doordeweekse donderdagmorgen. Ik zit achter mijn computer in mijn werkkamer 
op de zolderverdieping van mijn woonhuis.  
Uit het raam kijkend zie ik ‘mijn’ kerktoren. De klokken luiden: er is een uitvaart.  
Het geluid van die klokken herken ik uit duizenden; ik ben immers opgegroeid onder de rook van 
die kerktoren.  
Altijd hebben ze het ritme van mijn leven bepaald. En niet alleen van mij, van heel het dorp. 
Bij alle bijzondere gelegenheden lieten en laten de klokken zich horen.  
Inmiddels weet ik dat deze klokken nog luiden tot 2025. In dat jaar wordt de kerk gesloten.  
Vanaf dan zullen ze de lokale gemeenschap niet langer oproepen op zondag.  
Mensen klampen me aan in het dorp:  
“Marga, hoe kan het dat in jouw parochie de kerken openblijven en dat hier de deuren dichtgaan? “ 
Aan een antwoord hebben de meeste mensen geen boodschap. Ze zijn vooral verongelijkt, boos: 
dit laten we toch niet gebeuren in óns dorp met ónze kerk? 
De spreekwoordelijke noodklok luidt in mijn dorp: de kerk moet behouden blijven, zo hoor ik overal.  
Maar wat moet er dan blijven? Moet alleen het kerkgebouw blijven? Gaan de kerkdeuren na 2025 
open als museumdeuren? Als de draaideuren van een woonboulevard? Als de deuren van een  
appartementencomplex?  
En dit gaat alleen nog maar over het gebouw.  
Dat is voor mij de buitenkant.  
Er is gelukkig ook een binnenkant. En daar gaat het voor mij vooral om.  
Want daar binnen klopt het hart van de kerk, daar binnen gebeurt het! 
Als gemeenschap van mensen mogen we in die kerk elkaar ontmoeten, telkens weer.  
Daar binnen mogen we ons leven vieren, ons leven dat verbonden is met God en met elkaar.  

http://www.emmanuelparochie.nl/
mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl
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Daar binnen mogen we ons leven inhoud en betekenis geven, ons laten voeden door de verhalen 
van toen en nu.  
Die Kerk van mensen, die binnenkant, dat kloppende hart is mij dierbaar!  
 
Jezus heeft gezegd tegen Simon: ‘jij bent Petrus (Rots) en op jou bouw ik mijn Kerk.  
En de machten van het bederf zullen die kerk niet aantasten.”  
Zou die uitspraak betrekking hebben op onze gebouwen?  
Dat denk ik niet.  
Jezus bedoelt met ‘Kerk’ de verzameling van gelovigen.  
De Kerk, dat zijn de mensen die geloven in barmhartigheid en in de vrede.  
Beste mensen, Hij heeft het over U, over jou en over mij! 
Wij zijn die Kerk van mensen, wij zijn het kloppende hart. Die binnenkant, die zal niet aangetast 
worden door de machten van het bederf.  
Moge ons dat bemoedigen!  
Pastor Marga klein Overmeen 
 
40-jarig ambtsjubileum en afscheid pastor Noordink 
 

Toespraak vice-voorzitter parochiebestuur tijdens afscheidsviering pastor Noordink 
 

Pastor Noordink, beste Gerard, 
 

Vandaag neem jij afscheid als pastor van de Emmanuelparochie, je gaat met pensioen. 
Bij een markant moment als een pensionering is het goed terug te kijken. 
Op 1 augustus 1980 werd je aangesteld als pastoraal werker in de parochie Twello, daarna werd je 
geestelijk verzorger op, destijds, het Franciscushof te Raalte en in 1996 werd je benoemd als pas-
toraal werker in Heino. 
 

Je hebt acht toekomstige collega’s begeleid en meer dan 40 beginnende pastores als mentor bege-
leid, dat is een zeer indrukwekkende lijst Gerard en ze zijn nog allemaal goed terechtgekomen ook! 
 

Toen ik erover na zat te denken wat jou nu typeert kwam ik tot een lange lijst, ik noem er een paar. 
Verbindende factor: Profielhouder Gemeenschapsopbouw die tevens een grote bijdrage heeft gele-
verd aan de ontwikkeling van onze Emmanuelparochie. 
Iemand op wie je kunt rekenen en leunen als het nodig is, zo was je jarenlang de rechterhand van 
pastor Mijnhout. 
Iemand die geloven, kerk en feest met elkaar kan verbinden, o.a. de tentvieringen en de carnavals-
vieringen waar je kon genieten van een grote theatrale setting. 
Iemand die ontmoeting in zijn volle breedte belangrijk vindt o.a. het prachtige boekje “Inzicht & Uit-
zicht”, mede van jouw hand,  waarin vele activiteiten staan vermeld, er is voor elk wat wils, wande-
lingen, filosoferen, lezingen die kunnen worden bijgewoond enz. 
Een fervent Lourdesganger, vele jaren de Lourdesreizen pastoraal begeleid, met heel veel plezier 
en inzet. Na devotie moest er ook tijd zijn voor ontspanning en gezelligheid. 
Een Bourgondiër, naast drukte en klaarstaan voor de parochianen ook tijd voor een goed glas in 
goed gezelschap. 
 

Je hebt altijd gezegd: ”Pastor zijn is roeping, geen beroep”. Samen met jouw Cor heb je het pasto-
raat gedragen. Haar zijn wij ook veel dank verschuldigd. Als zij niet achter jou had gestaan had jij 
niet dié pastor kunnen zijn die je bent geweest. 
Je kent vast en zeker de uitspraak: ”Achter vele succesvolle mannen staan sterke vrouwen.” 
 

40 jaar lang in het pastoraat, het is een lange tijd, maar als je terugkijkt is de tijd waarschijnlijk voor-
bij gevlogen, jaren waarin je mocht oogsten, jaren waarin de oogst misschien wat minder was, 
soms regen maar vaker zonneschijn. 
 

Beste Gerard, bedankt voor jouw inzet, jouw motivatie, jouw expertise, het vele, vele werk, je toe-
wijding, je vlotte babbel, de orde die je wist aan te brengen in soms wat chaos, voor al jouw opbou-
wende werk! 
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Jouw pensionering is dan misschien het einde van je werkbare leven, het betekent ook een nieuw 
begin, misschien een beetje naar het onbekende, maar altijd onderweg in vertrouwen. 
 

Door de geloofsgemeenschap van Heino is er ongelooflijk veel werk verricht om er vandaag voor 
jou/jullie een onvergetelijke dag van te maken. Laat het maar over je heen komen, maar bovenal: 
geniet ervan!! 
 

We wensen jou, samen met Cor en degenen die je lief zijn nog vele mooie en goede jaren aan de 
Gouden Regen. 
 

Beste Gerard: ”VAYA CON DIOS”. 
 

Hermien Schoorlemmer 
 

Afscheidslied pastoraal team 
 

Melodie: Door de wereld gaat een woord 

 
Dertig jaar in’t Sallandse      
En heel lang in Hei-no 
Ben jij pastor van de kerk 
En verzet jij heel veel werk. 
 

Refrein 
Pastor Gerard goede herder 
Altijd vol met energie 
Regelneef met veel ideeën 
Kom jij op voor iedereen. 

 

Mensenvisser biddend mens 
Denkend, pratend heel intens 
Vier jij graag met ied’re mens 
Samenbinden is jouw wens. 
 

Refrein 
Pastor Gerard goede herder 
Altijd vol met energie 
Regelneef met veel ideeën 
Kom jij op voor iedereen. 

 

Leiding neem jij heel erg graag 
Mentor van zeer velen 
Is jouw loopbaan nu volbracht 
Rust pensioen is wat jou wacht. 
 

Refrein 
Pastor Gerard goede herder 
Altijd vol met energie 
Regelneef met veel ideeën 
Kom jij op voor iedereen. 

 

Samen met jouw lieve vrouw 
Steun en toeverlaat zo nauw 
Samen werkend voor de kerk 
Zeer veel inzet Goddelijk werk.     
 

Refrein 
Cor en Gerard zeer veel dank 
Blijf gezond, het ga je goed 
Al wat jullie voor ons deden 
Daarvoor zijn wij zeer tevreden. 
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Buitengewoon 
 

In juni van het vorige jaar kwam de regering tot een nieuw pensioenakkoord. En dat hield in dat aan 
het begin van oktober 2020 mijn aanstelling door het bisdom zou worden beëindigd. Ruim veertig 
jaar mocht ik met heel veel plezier onze kerk dienen. Het geloof delen met heel veel mensen en  
samen op zoek gaan naar diepgang en inhoud. Samen ook met mijn vrouw Cor, die, toen ik be-
noemd werd in Duistervoorde (Twello), ontslag nam als adjunct-directeur van een kindertehuis in 
Amersfoort. Zo konden we gastvrij zijn voor de vele, vele vrijwilligers die rondom en in onze kerk 
actief zijn en vaak de kern vormen van de geloofsgemeenschap. Eerst in de pastorie van Bussloo 
en later in de pastorie van Heino. Oefenen in nabijheid en pastorale begeleiding kon ik leren in de 
elf jaren dat ik geestelijk verzorger mocht zijn in het psychiatrische ziekenhuis de St. Franciscushof. 
Al die vele pastorale contacten hebben mijn en ons leven heel erg verrijkt. Prachtig is het als je de 
hoogte- en dieptepunten van mensen van dichtbij mag meebeleven en er soms in zekere zin deel-
genoot van mag worden. God komt ons in mensen tegemoet en dat hebben we op heel veel fron-
ten mogen ervaren. Daarnaast mocht ik ook dienstbaar zijn aan (toekomstige) collega's in het pas-
toraat door hen te begeleiden in een stage of later door hen te mogen coachen in de eerste jaren 
van hun pastorale werk. Ons geestelijk leven kent gelukkig ook veel gewone menselijke trekjes. En 
dus is een mens nooit te oud om te leren. 
 
In september mocht ik ervaren dat heel veel mensen met onze Emmanuelparochie en met mij als 
een van de pastores zeer begaan zijn. Vele afscheidswoordjes en hartelijke gebaren en kaartjes en 
geschenken kregen we cadeau. En het hoogtepunt was de indrukwekkende eucharistieviering op 
zondag 27 september in Heino. Helaas mochten er maar honderd gasten de viering lijfelijk mee-
maken. Op afstand hebben er nog heel veel mensen meer via internet de viering gevolgd. Een 
prachtige overweging over de ruimte die God geeft aan stuntvliegers en brokkenpiloten, een warm 
woord van onze vicevoorzitter van het parochiebestuur, een muzikaal intermezzo, het lied van het 
team en de waarderende woorden namens de zusterkerken. Om verlegen van te worden. Mijn 
vrouw en ik hebben het ervaren als één warme douche. Op dat moment bleek er ook nog meer dan 
€2000 euro verzameld te zijn, die een grote wens van me mede mogelijk gaat maken: een open-
bare bezinningstuin met beelden van hedendaagse kunstenaars die ons aan het denken willen  
zetten. Het moeten dus 'denk' beelden worden. Of 'heilige' beelden van deze tijd. Een project dus 
voor de komende jaren. 
 
Terugkijkend op dit afscheid in coronatijden hebben we dit ervaren als een prachtige afsluiting van 
deze fase van ons leven. Een open agenda ligt voor ons met ruimte om ons te laten raken door  
familie en vrienden, door kunst en cultuur, door boeken en onze prachtige omgeving. En natuurlijk 
blijven we deel uitmaken van Gods volk onderweg. Soms bezorgd over wat de toekomst ons bren-
gen zal, maar tegelijk ook in het vertrouwen dat God ons nooit loslaat en dat we nooit echt alleen 
door het leven wandelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank aan al degenen die dit afscheid onvergetelijk hebben gemaakt. 
 
En.. .Vaya con Dios, Ga met God.... 
 
Mede namens mijn lieve vrouw Cor, Gerard Noordink, voormalig pastor in Salland 
 


