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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 
 
CARITASVIERING  
 

4 oktober was de jaarlijkse caritasviering met als jaarthema “Doorbreek Een-
zaamheid”. 
In februari begonnen we met dit thema de Ontmoetingsdag. Samen met de geloofs-
gemeenschappen van Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Vilsteren hebben we met 
ca. 130 ouderen een prachtige dag gehad. Corona leek toen nog ver weg…… Wat 
mogen we dankbaar zijn dat dit toen allemaal goed is verlopen! 

En met de afgelopen periode in 
ons achterhoofd is het thema 
“Doorbreek eenzaamheid” juist nu 
heel actueel. 
Pastoor Monninkhof heeft dit in een 
inspirerende viering heel mooi ver-
woord in zijn overweging. De voorbe-
den gemaakt door pastor Marga klein 
Overmeen sloten hier ook heel goed 
bij aan. Evenals het mooie gedicht 
“Kom maar bij mij” dat door pastoor 
Monninkhof werd gelezen. 
Aan het eind van de viering kon een 
ieder die dat wilde een attentie (dit 
jaar een Kalanchoë plantje met 
daaraan een gedichtje) meenemen. 
Om hiermee het thema “Doorbreek 
Eenzaamheid” handen en voeten te 
geven.  

In deze viering is ook altijd aandacht voor de werkzaamheden van caritaswerk-
groep, en het belang hiervan werd door pastoor Monninkhof van harte onderstreept 
met een aantal voorbeelden. Om het werk van de caritas financieel te ondersteunen 
is de schaalcollecte van deze zondag bestemd voor het plaatselijke caritaswerk. 
Caritaswerkgroep Ommen 
  

Kerkonderhoud 
 

Ondanks de moeilijke tijd waarin we leven gaat ook het onderhoud aan ons mooie 
kerkgebouw gewoon door. 
Zoals U weet is er heel wat werk verzet om ondanks de coronaperikelen de  
Eucharistievieringen bij U thuis op de buis te laten verschijnen. Ook in ons parochie-
centrum is er een nieuwe verbinding gemaakt met de beweegbare camera die in de 
kerk hangt. Dit om het kunnen meevieren te verbeteren, de oude camera kon alleen 
maar statische beelden doorgeven. 
Er moest een special scherm komen om de H. Communie te kunnen uitreiken, dit  
ter bescherming van de pastor en ons als parochianen. 
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Ook aan de ontsmettingsmiddelen is gedacht, zowel bij de ingang 
van de kerk, het parochiecentrum, de sacristie en op het altaar. 
Het is verplicht hiervan gebruik te maken. 
Iedereen is van harte welkom in onze kerk, onze collectanten 
verwelkomen U en vragen of U klachten heeft en er wordt ge-
vraagd om uw naam en tel.nr. te noteren. 
De lijsten zijn op datum en worden in de kluis bewaard om indien 
het nodig is e.e.a. terug te zoeken. Aan de 1,5 m is gedacht bij de 
inrichting van de kerk. 
Ook het tuinonderhoud gaat door en we hebben een leuke ploeg 
mensen die elke donderdagochtend druk bezig is om alles goed 
te onderhouden. Inmiddels hebben we ook een grondwaterpomp 
met zo’n 90m aan leiding liggen en met een 4-tal opstijgpunten 
voor het aansluiten van de sproeiers. En dus weinig gesleep met slangen en geen gebruik meer 
van de waterleiding. En alles groeit en bloeit veel beter en zo heeft men eer van het werk. 
En nu in het najaar zijn we toch weer begonnen met het bestrijden van de steenmarter. Hij heeft op 
de zolders een ware ravage aangericht en dat moet worden opgeruimd en e.e.a. moet ook hersteld 
worden. 
Zo blijft er werk aan de winkel!!!!!!! 
Namens alle vrijwilligers, 
Ton Hoogenboom                                                       
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Waarom luidden de klokken op zaterdagmiddag 31oktober? 
Nederland is een land met veel luid- en carillonklokken. Samen met enige anderen is Niels van der 
Giessen een project gestart, wat betreft het maken van een database met daarin informatie 
over alle luidklokken en beiaarden van Nederland en wanneer het mogelijk is, van die klokken 
een video. Niels is op dit moment geïnteresseerd in de drie luidklokken van de kerktoren in Lier-
derholthuis. Deze luidklokken zijn van grote waarde, zowel muzikaal als historisch. Deze op-
name was op zaterdag 31 oktober om 16.30 uur. De klokken werden apart en bij elkaar geluid. Eén 
minuut solistisch en drie minuten samen.  
Alle video's van Niels en van anderen komen in de database te staan en eventueel op YouTube, 
zie www.youtube.com/c/NielsvanderGiessen 

 
Allerzielen en Allerheiligen 
Op zondag 1 november heeft er weer een bijzondere viering plaats gevonden in onze kerk. Tij-
dens de woord en communieviering vierden we Allerheiligen en Allerzielen. We hebben alle pa-
rochianen van wie wij sinds 2 november 2019 vanuit onze geloofsgemeenschap afscheid hebben 
genomen herdacht. Hun namen zijn genoemd en er werd een kaars voor hen ontstoken. Alle nabe-
staanden zijn persoonlijk hiervoor uitgenodigd. Na de viering vond op de begraafplaats een sobere 
herdenking plaats met gebed en zegening van de graven. Tijdens deze plechtigheid op de begraaf-
plaats stonden we allemaal gelijktijdig op het grasveld van het kerkhof met een onderlinge 1,5 me-
ter afstand. Gelukkig maakte het open grasveld het bezoek aan het kerkhof hierdoor mogelijk. Pas-
tor Marga klein Overmeen zegende alle graven. Hierna konden er maar enkele familieleden gelijk-
tijdig bij het graf van een overledene staan. Ook hier gold de 1,5 meter regeling. Hopelijk zijn alle 
maatregelen volgend jaar Allerzielen niet meer van toepassing en kunnen we weer samen vieren. 
En kunnen we elkaar na afloop van de viering weer ontmoeten om gezamenlijk koffie te drinken.  
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte 
 

Allerzielen 2020, maar dan anders…. 
 

Géén viering, géén mensen in de kerk, maar wat was het bijzonder. 
Velen hebben maandag 2 november, zowel overdag als ’s avonds tot 20.30 uur het kerkhof be-
zocht om een lichtje/bloem te plaatsen op het graf van de dierbare overledenen. 
Even stilstaan en teruggaan in de tijd. 
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Wij als werkgroep hebben een lantaarntje met bloem en waxinelichtje neergezet op de graven 
van de overledenen van het afgelopen jaar (door de harde wind was het nog niet zo eenvoudig om 
het lichtje brandend te houden). 
Ook in de kerk brandden er acht waxinelichtjes om het bloemstuk en op het altaar stonden ook 
acht lichtjes. 
De mensen zagen dit wanneer ze in de Mariakapel een gedachtenisprentje konden meenemen en 
kaarsjes opstaken. 
En ja wat is dit veel gedaan! Dank daarvoor. Allerzielen leeft onder ons. 
 

 

 
 
Werkgroep Allerzielen: Anita, Ria, Ineke 
 
 
Diaconie 
 

Vooraankondiging lezing Euthanasie en Kerk 
 

Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.  
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.  
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?  
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; bestaat dat?  Wat is het 
standpunt van onze kerk inzake euthanasie?  
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u. 
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij 
promoveerde op dit thema.  
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
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Datum: 10 februari 2021 
Tijd: 13.30u inloop met koffie/thee. 14.00u start. 
Locatie: parochiecentrum Lemelerveld 
Begeleiding: Kardinaal W. Eijk 
Kosten: vrije gift of een kleine bijdrage.  

 
In verband met de huidige maatregelen is aanmelden verplicht.  
Opgave per email: marsria@hotmail.com 
Opgave per telefoon: 06 22 12 11 24 
 
Graag tot dan,     
Pelgrimagegroep “Het Zoeken Niet Moe” 
Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker 
 
 
Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 
 
 
 
 

Om verspreiding van het COVID-19 virus 
 

zoveel mogelijk te voorkomen, 
 

zijn alle activiteiten 
 

in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’ 
 

tot het eind van dit jaar 
 

geschrapt of uitgesteld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pastoraal artikel van de maand 
 

De Stille Kracht 
 

De parochie wordt gedragen door duizenden stille krachten. Mensen die niet op de voor-
grond treden, maar bijna anoniem hun werk doen. Vrouwen en mannen die onopvallend, in 
de schaduw van het dagelijks leven, de vruchten van de Geest, handen en voeten geven. 
 
Liefde 
In mijn werk merk ik dat liefde -zachtjesaan- ontdaan wordt van de dingen waar men in de eerste 
plaats aan denkt; erotiek, en een intense relatie tussen twee geliefden. Liefde is ook een antwoord 
op de angst om alleen te blijven. Het is niet goed dat een mens alleen blijft. Je hebt iemand nodig 
van gelijke hoogte, iemand die je in de ogen kijkt. Het eerste woord wat de mens Adam tegen de 
mens Eva zegt, is; 'Eindelijk.' Zij zijn elkaars antwoord. Ze maken elkaar compleet, heel, vol. 
Liefde heeft een rijk scala aan mogelijkheden. 

mailto:marsria@hotmail.com
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Blijdschap 
Voor mij is de grootste blijdschap dat je voelt en merkt dat je leven ergens toe dient. In Marcus 
staat het kernachtig beschreven: 'Wie zijn leven verliest, zal het vinden, maar wie het voor zichzelf 
wil houden, zal het verliezen.' 
Gemis en blijdschap liggen dicht bij elkaar. Als mensen uit mijn omgeving wegvallen, is dat verlies 
en verdriet. Ik heb ook ervaren dat je van de ene op de andere minuut je gezondheid kunt verlie-
zen. Ik word verdrietig als ik een ander -waar ik naar verlang- niet kan bereiken. Vervreemding tus-
sen mensen gaat mij aan het hart. Groepen mensen die elkaar niet zien zitten, vind ik verschrikke-
lijk. Blijdschap en verdriet staan of vallen met 'delen' en 'luisteren' en 'liefhebben'. 
 
Vrede 
Vrede als ideaal is mooi, maar ik heb liever vrede als agendapunt. Vrede is een weg, een opdracht 
naar liefde, blijdschap en trouw. Je moet er dagelijks aan werken. Ik herinner mij nog een uitvaart 
vele jaren geleden van een Chinese vrouw.  Als ik zie wat zij in haar leven gedaan heeft, betekent 
dat -voor mij- honderd keer meer dan wat politici van vrede bakken. Gewoon in je eigen leven be-
slissingen nemen waar je anderen direct mee helpt. Zij is de eerste vrouw van buitenlandse komaf 
die een middelbare schoolopleiding heeft gevolgd en afgemaakt. Zij ging, tegen de clan-traditie van 
haar man in, tijdens de politionele actie met haar gezin naar het buitenland. Dat was een revolutie 
in haar cultuur. Op zestigjarige leeftijd kwam zij naar Nederland en werd nota bene onderwijzeres 
in de omgeving van Utrecht. Zij was steeds bereid zichzelf aan de goede zaak te verliezen. Dat 
was haar individuele agenda, maar zo zou de kerkagenda er ook uit moeten zien. Je staat met el-
kaar voor de vredesopdracht. Je leven verliezen is volgens onze rekenkunde negatief, maar in het 
evangelie heeft verlies de revolutionaire betekenis dat het winst wordt. Kleinsten zullen de groot-
sten worden. Eersten de laatsten. Als ik na een dag de balans opmaak, wil ik kunnen vaststellen 
dat ik iets heb betekend door mezelf weg te geven aan en tijd te maken voor anderen. Ik acht het 
verlies als ik dagenlang alleen maar aan mezelf heb gedacht. 
 
Geduld 
Ik pootte als kind een zonnebloem. En elke morgen keek ik of hij al kiemde en dat werd de dood 
van de bloem. Ik ben van nature een beetje ongeduldig, maar in mijn werk moet je geduld leren. 
Zeker met bejaarden moet je je eigen tempo aanpassen aan dat van de ander. We leven in een tijd 
dat iedereen het druk heeft en voor zichzelf uitholt. Ik hoor mensen nogal eens zeggen: “u zult het 
als pastor wel erg druk hebben.” Ik denk dat het dodelijk is als een pastor of een diaken uitstraalt 
dat hij of zij eigenlijk geen tijd heeft. Ik heb mij voorgenomen om nooit meer te zeggen dat ik druk 
ben. Hooguit dat ik redelijk bezet ben, maar verder echt alle tijd heb. En dat werkt naar twee kan-
ten. Want het maakt mij (ook) rustiger en geduldiger. 
 
Goedheid/Vriendelijkheid 
Toen ik eens afscheid nam van een parochie kwam er een oudere man naar me toe en zei; 'Nu U 
weggaat, durf ik het wel te zeggen, maar U kunt in uw preken soms best harde dingen zeggen, 
maar ik kon daartegen omdat U er een vriendelijk gezicht bij had.' Vriendelijkheid is de verpakking 
waarin je je kunt presenteren. Het verlegt grenzen, het schept de mogelijkheid om scherpe dingen 
te zeggen. Vriendelijkheid is een wapen, is de toon van de muziek. 
 
Trouw 
Trouw heeft te maken met trouw zijn aan jezelf, je roeping en bestemming. Maar ook aan het stadje 
en het gezin waar ik vandaan kom. Mijn ouders vormden -soms tegen de verdrukking in- een hecht 
koppel. Daar krijg je iets van mee. De opdracht; 'Geef nooit op. Blijf trouw aan elkaar, aan je gezin, 
aan de kleine kring.' In de kerk wordt al gauw het woord 'gemeenschap' van stal gehaald. Het gaat 
er, volgens mij, om dat je in het klein de trouw laat voelen. De grote trouw van een kerk, begint bij 
de kleine trouw in groepjes, gesprekskringen en een bezoek aan zieken, gevangenen of vluchtelin-
gen. 
Elkaar het gevoel geven dat je door elkaar gedragen wordt. Als dat niet bestaat, voelen mensen 
zich door God en mensen verlaten. Je kunt niet God dienen en je naasten ontrouw zijn. 
Pastor Hans de Vries 
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Tot slot 
 
De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun 
familieleden, in Nederland en wereldwijd.  
Zie hieronder het gebed van de bisschoppen: 
 

 
Bron: website Aartsbisdom Utrecht 


