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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 

Afscheid Riet Schouten 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag  
5 januari jl. werd Riet Schouten door de 
voorzitter van de Locatieraad René Pillen be-
dankt voor haar jarenlange geweldige inzet 
voor onze geloofsgemeenschap.  
Vele jarenlang was zij als beheerder een 
vertrouwd gezicht in het Parochiecentrum. 
Ontelbare kopjes koffie heeft zij gezet bij vele 
vergaderingen, bijeenkomsten en allerlei an-
dere activiteiten. Maar naast het koffiezetten 
waren er natuurlijk nog vele andere werk-
zaamheden die ze altijd met veel enthousi-
asme heeft gedaan!  
  
Onder groot applaus en een welgemeend 
DANK JE WEL kreeg zij een kaars en boeket bloemen overhandigd. Riet nog-
maals bedankt en het ga je goed! 
 
Heilige Cyriacus te Hoonhorst 

Uitnodiging Emmanuelwandeling 
Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in 
onze Emmanuelparochie: op initiatief van pastor Noordink 
organiseren de elf geloofsgemeenschappen om de beurt 
een Emmanuelwandeling voor de hele parochie.  
Op zondag 19 april is de geloofsgemeenschap Sint Cy-
riacus in Hoonhorst aan de beurt. Om half 2 beginnen 
we met een kopje koffie of thee.   
Bij deze willen wij u dit alvast melden, zodat u het in uw 
agenda kunt noteren. Want we nodigen u van harte uit  
om mee te wandelen.  

         Tevens vieren we dit jaar dat ons dorp 250 jaar bestaat.  
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
Op zondag 12 januari, feest van de Doop van de Heer, werd Lennon Boaz Herbrink 
gedoopt, tevens werden de doopschelpjes uitgereikt aan de ouders die het afgelo-
pen jaar hun kind hebben laten dopen. Ook de kinderen in de kinderwoorddienst had-
den voor de kinderen een vaasje met bloemen gemaakt. Het was een mooie viering. 
Na de viering was er een nieuwjaarsbijeenkomst in het parochiecentrum die druk 
werd bezocht. 
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Ook op zondag 12 januari na de 
kerkdienst is Voices het nieuwe 
jaar gezellig begonnen bij  
Reimink.  
Daar wachtten Ans Wippert, 
Jose Veldman en Yvonne Lug-
tenberg een verrassing. Ze  
waren alle drie 12/5 jaar lid van 
Voices.  
Daarom werden ze toegesproken 
en met een oorkonde en een bloe-
metje in het zonnetje gezet. 
 

 
 
 
 
 
Leden van Locatieraad en Pastoraatsgroep bedankt 
Begin januari zijn de aftredende leden van de Locatieraad en de pastoraatsgroep bedankt voor hun 
inzet. Aftredende leden zijn: 
Locatieraad: Willy Veltmaat en Riet Warnar. 
Pastoraatsgroep: Diny Berghuis. 
Zij werden allen bedankt en ontvingen een bloemetje en een cadeaubon als waardering voor het 
vele werk die zij binnen de locatieraad en pastoraatgroep hebben gedaan. 
 

Carnavalsviering in Lemelerveld 
Voorafgaand aan de gala-avond, was er traditiegetrouw een carnavalsviering in de Heilig Hartkerk. 
Het kloosterkoor (Voices) verzorgde de zang. Voor Prins Oetra nagenoeg zijn laatste taak, in zijn 
functie als Prins der Sprokkelaars. De Raad van Elf stond hem dapper ter zijde. Voorganger pas-
tor Noordink richtte een warm welkom aan alle aanwezigen. Hij sprak trotse en dankbare woorden 
over Lemelerveld en over allen die dagen, nachten, maanden, zinvol bezig zijn. Bijvoorbeeld met 
de voorbereidingen en organisatie van het complete carnavalsgebeuren. Opschepper Gait Jan 
Pochebuhl  (Paul Kogelman) deed er nog een schepje bovenop en wist alles nog wat rooskleuri-
ger te maken. Een beste grote bril stond voor in de kerk. Het thema van de viering luidde (en 
dat was te lezen in het Evangelie): ‘Anders Kijken’! Nou, dat is gelukt. Bezoekers keken hun ogen 
uit, of wisten niet waar ze kijken moesten: Een prachtig vroom nonnenkoor zong serene liederen. 
Maar toen er door een andere bril gekeken werd, gingen ze los met een ware sister-act. Met  
Moeder-Overste op piano en Zuster Simpel als front-vrouw. De Heujschudders bliezen ook 
flink wat muziek in de viering, wat uit-
eindelijk resulteerde in een uitbundig 
meezingen in de kerk! Voor elke bezoe-
ker was er een bril, met de overweging: 
‘God, geef ons een bril met andere 
glazen, zodat we ons over elkaar 
kunnen verbazen. En het goede blij-
ven zien in alles om ons heen, want 
dat kunnen we niet alleen’! Aan het 
einde werd iedereen bedankt voor de 
voorbereiding, de medewerking en de 
aanwezigheid. Prins Oetra nodigde 
alle aanwezigen uit om na de viering 
in zaal Reimink verder te feesten op 
de gala-avond, met de bekendma-
king van de nieuwe prins of prinses. Het startsein voor een nieuw carnavalsjaar. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Rondleiding Dominicanenklooster 
Zaterdagmiddag 18 januari zijn we met een groep parochianen vanuit 
Lierderholthuis naar het Dominicanenklooster in de binnenstad 
van Zwolle vertrokken. In de (stilte) binnentuin, ontworpen en aan-
gelegd door de Zwolse tuinarchitect Harry Pierik staan mooie tulpen-
bomen. In deze kloostertuin zijn menig bruidsfoto's genomen. De ko-
gelgaten in de muur zijn nog de herinnering aan de Tweede wereld-
oorlog. De rondleider gaf, in het Audiotorium uitleg over de geschie-
denis van de Dominicanen en één van zijn volgelingen Thomas van 
Aquino. Dominicanen behoren tot de orde van de Predikers. Het 
zijn tolerante paters. Iedereen is welkom ongeacht je geloofsovertui-
ging, leefwijze, liefdesvoorkeuren. In de kerk vervolgden we de rond-
leiding op het koorgedeelte. Het mozaïek in de vloer en de brand- 
geschilderde ramen en de verschillende symbolen in de kerk wer-
den uitgelegd.  
Na de koffie met een Zwollenaartje werden we ontvangen door pater 
Jan Laan in de huiskamer van de paters. Jan is op een van onze pa-
rochieavonden een keer wezen vertellen over de Dominicanen. Op dit 
moment wonen er nog vier paters in het klooster. Pater Jan vertelde vol trots dat hij elke thuiswed-
strijd van PEC een parochiaan meeneemt naar de wedstrijd. Maar ook hoe hij in het clubblad van 
PEC Zwolle stond, waarin hij de verbinding toelicht tussen voetbal en religie. De kloosterbaby 
met haar moeder van 11 maanden kwam ook even om het hoekje kijken. We werden door Harry 
van Dijk, onze koster, technische dienst medewerker van het klooster rondgeleid over de zol-
der, het balkon welke uitzicht geeft in de kerk. Maar ook door de kelders waar we van Harry uitleg 
kregen over het technische gedeelte van het klooster. Tijdens deze rondleiding werden we nog on-
verwachts uitgenodigd in de bierbrouwerij. Zij gaven ons uitleg over hun brouwproces. 
 
Sint Stephanus te Hardenberg 

Twee impressies van een mooie en zinvolle dag!! 
 
Bezinningsdag geloofsgemeenschap Hardenberg 
Op zaterdag 11 januari hebben 
20 mensen van de geloofsge-
meenschap Hardenberg deelge-
nomen aan een bezinningsdag in 
het klooster van de Francisca-
nessen in Denekamp. De dag 
begon met een lezing van pas-
toor Zegveld met als thema 
“roepingen”. Na deze lezing ver-
telden de drie jongste zusters 
van het klooster in Denekamp 
over hun roeping en lieten ze de 
aanwezigen een prachtige dans 
uit Indonesië zien. ’s Middags 
werd er een bezoek gebracht 
aan het moederklooster in 
Thuine, waar de deelnemers 
een rondleiding kregen over het 
hele kloosterterrein. De kerk, de 
kapelletjes, het museum en het kloosterkerkhof werden bekeken en er werd veel interessants 
verteld door de Duitse zusters. Na het zingen van enkele Marialiederen was de dag ten einde en 
keerden de deelnemers moe maar voldaan weer huiswaarts.  
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Bezinningsdag 2020 
Zaterdag 11 januari, 9 uur ’s ochtends. Bij onze Stephanuskerk heeft zich een gemêleerd gezel-
schap verzameld: 2 dames uit het AZC, 5 Poco à Poco-leden, 2 leden van het Stephanuskoor 
en nog een aantal trouwe en iets minder trouwe kerkgangers. Wij van de organisatie zijn blij 
met deze grote opkomst! De reis gaat naar Twente,  we bezoeken vandaag het klooster van de 
Franciscanessen zusters in Denekamp en het moederklooster in Thuine, in Duitsland.  
Bij aankomst in Denekamp worden we hartelijk ontvangen door de zusters met koffie/thee en een 
megagroot stuk boterkoek. We krijgen eerst even de kans om bij te praten en/of elkaar beter te 
leren kennen, daarna luisteren we naar een zeer interessante lezing van pastoor Zegveld over 
roepingen, het thema van deze dag. Na deze inleiding, gaan we met elkaar in gesprek en de drie 
jonge zusters (allen in de 30!!) die vorig jaar vanuit Indonesië naar Denekamp verhuisd zijn en in-
middels al behoorlijk goed Nederlands praten, vertellen over hun roeping. Erg interessant om te ho-
ren wat deze jonge vrouwen bewogen heeft om te kiezen voor het kloosterleven! Na hun verhalen 
hebben ze voor ons gedanst op de melodie “Here I am Lord” en dat was een bijzonder mooie en 
symbolische dans.  
Om kwart voor 1 is het tijd voor een warme maaltijd, ik zou bijna zeggen: het drie gangen diner, 
want een sterrenrestaurant doet bijna niet onder bij wat er in dit klooster geserveerd wordt, heerlijk! 
Ook tijdens de maaltijd genoeg tijd om met elkaar te praten, het leuke was ook dat de 5 aanwezige 
zusters zich verdeelden over de tafels, ieder groepje uit Hardenberg, werd dus uitgebreid met 
een zuster uit Indonesië. Aangezien we zelf al met een internationaal gezelschap waren, leverde 
dit erg boeiende gesprekken op! 
Na de maaltijd namen we weer plaats in de auto’s en reden de chauffeurs naar Thuine, waar de 
ontvangst door de zusters van het moederklooster ook weer bijzonder hartelijk was. Dit keer geen 
koffie met boterkoek, maar “Kaffee mit Kuchen” en zeer veel eigengebakken koekjes. Nooit ge-
weten dat nonnen ook zo goed konden bakken!  
De Duits sprekende zusters die ons het hele klooster, inclusief de kloostertuin, kerk en kapel-
letjes hebben laten zien, deden ontzettend hun best om er allerlei interessants over te vertellen en 
ik moet zeggen: dat is hen bijzonder goed gelukt. Het Hardenbergse gezelschap was zeer ge-
boeid door alles wat ze zagen en hoorden en de middag vloog voorbij! We waren ook nog even in 
het museum dat ook bij het klooster in Thuine hoort, een museum met allerlei voorwerpen en 
foto’s uit alle delen van de wereld. Moeder-overste vertelde dat er vanuit Thuine in de afgelopen 
150 jaar ook zusters vertrokken zijn naar alle delen van de wereld, er is een congregatie in Italië, 
maar ook in landen buiten Europa. 
Het laatste stukje van de rondleiding ging over het kloosterkerkhof,  waar ook de oprichtster be-
graven ligt. Daar hebben we nog even met ons allen gezongen en bij het Mariakapelletje hebben 
we een Lourdeslied gezongen, met dank aan één van de kosters, die het lied bijna helemaal uit 
haar hoofd kende!  
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
Carnaval is van oorsprong een ka-
tholiek feest. Er wordt het begin van 
het vasten mee gevierd. Dit is de peri-
ode van veertig dagen voor Pasen, die 
begint op Aswoensdag. 
Om de vasten goed te kunnen ‘over-
leven’ wordt in de dagen voor As-
woensdag een feest gevierd; Carna-
val! 
 
Zaterdag 8 februari 2020 is het weer 
zover en zal de carnavalsviering in 
onze kerk worden gehouden om 19 uur 
met medewerking van het koor  
Reflection. 
 
Een fijne carnaval toegewenst! 
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Stille Omgang 
 

STILLE OMGANG IN AMSTERDAM
 
Ook dit jaar wordt de Stille Omgang weer gehouden in de nacht van 
 
                21 – 22  maart 2020.  
U kunt erbij zijn!! 
 
Vertrek: Zaterdag 21 maart om 20.15 uur bij hotel van der Valk,  
               Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo.  
 
Terug:    Zondagmorgen 22 maart om ± 05.00 uur  
               bij hotel van der Valk,  
               Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo  
 
Kosten Bus: € 25,00 per persoon,  
                      gaarne gepast te voldoen in de bus.  
 

              MELD U AAN EN GA MEE  
 

 
Het nieuwe jaar 
Beste parochianen, 
 
Nu ik dit schrijf, is het nieuwe jaar alweer twee weken oud. In korte tijd is er alweer veel gebeurd. 
Toch wil ik U – namens ieder, die bij onze Emmanuelparochie en haar locaties betrokken is – nog 
de beste wensen meegeven, en U en allen die U lief zijn, heel veel heil en zegen toewensen voor 
dit nieuwe jaar. 
 
Verder wil ik met U kort vooruitblikken op wat dit nieuwe jaar onze parochie en haar geloofsge-
meenschappen, zou kunnen gaan brengen. 
 
De vieringen met Oud en Nieuw waren een mooi begin van dit nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomsten, die volgden, mochten we elkaar ontmoeten en hebben we elkaar als parochianen 
vrede en alle goeds toegewenst. Tijdens deze bijeenkomsten signaleerden we, dat er dingen zijn, 
die ‘minder’ worden, zoals bijvoorbeeld afname van het kerkbezoek, en het teruglopen van de 
financiële bijdragen. Maar we constateerden ook hoopvolle ontwikkelingen. Zo zijn er nog steeds 
ouders van dopelingen, die er heel bewust voor kiezen om hun kind te laten dopen. Om deze reden 
zijn er in deze maand januari, op diverse plekken in onze parochie, weer doopvieringen voorzien. 
Ook zijn er initiatieven op het gebied van geloofsverdieping, zoals de activiteiten in het kader van 
ons programma “Inzicht en uitzicht” en een catechetische reeks over de sacramenten die onze 
Kerk rijk is. 
 
Vanzelfsprekend kijken wij als pastoraal team en parochiebestuur, ook naar de toekomst van onze 
Emmanuelparochie en haar locaties. Omdat de financiën in onze parochie er nog relatief goed 
voorstaan (kleine ‘plussen’; een enkel ‘minnetje’) en omdat het pastoraal team op dit moment nog 
op sterkte is, kunnen we het ons permitteren om met elkaar na te denken over en in alle rust te  

mailto:contact@pastoraalteam.nl
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komen tot keuzes over de organisatie van het pastoraat in onze parochie en haar geloofsgemeen-
schappen, in de tijd die komen gaat. We doen dit door het schrijven van een pastoraal beleidsplan. 
Dit pastoraal beleidsplan is het afgelopen jaar voorbereid door het pastoraal team. Onlangs heeft 
het pastoraal team dit beleidsplan gedeeld met het parochiebestuur. Op dit moment beraden we 
ons als team en bestuur op het verder te volgen traject. Hiertoe behoort natuurlijk ook de communi-
catie over de voorgenomen pastorale keuzes, met de verschillende geloofsgemeenschappen. Als 
team en bestuur hopen we in ieder geval vóór de zomer met onze plannen naar buiten te zijn getre-
den, en zo meer duidelijkheid te hebben verschaft. Uiteraard zullen we ook U als parochianen, hier-
over tijdig en adequaat informeren. 
 
Als parochiebestuur en pastoraal team kijken we ook naar het vastgoed in onze parochie, waaron-
der onze kerkgebouwen. Centraal staat daarbij de vraag: wat hebben we aan gebouwen nodig met 
het oog op de pastorale doelen, die we ons als parochie, voor de iets langere termijn willen stellen? 
Overigens zijn er op dit moment geen plannen om in onze parochiekerken te sluiten. “Garanties 
voor de eeuwigheid” kunnen we natuurlijk niet geven. Maar als team en bestuur houden we de ker-
ken in onze locaties graag open, zolang er ter plekke voldoende mensen en middelen zijn. 
 
Komend jaar zullen er in geloofsgemeenschappen van onze parochie ook bijzondere vieringen en 
festiviteiten plaatsvinden. Zo zijn er activiteiten in het kader van het eucharistisch jaar, vieren de 
kerken in Dedemsvaart en Hoonhorst respectievelijk hun 200- en 250jarig bestaan, en is er ook het 
40-jarig ambtsjubileum van pastoraal werker Gerard Noordink; dit laatste zal – vanwege het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd – tevens zijn afscheid van onze parochie zijn; datum van 
de viering van dit jubileum, tevens afscheid van Gerard van onze parochie: zondag 27 september 
a.s. 
 
In de tijd die komen gaat, zal er best iets veranderen, maar toch kijken we als team en bestuur 
hoopvol vooruit. Dit onder de hoede van de Naamgever van onze parochie: Emmanuel: God-met-
ons. 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
 
                                    Pastoor André Monninkhof 
 
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 13 februari 20.00 uur 
 Van Harem tot Fitna’ (150 jaar Islam in Neder- 

land) door dr. Marcel Poorthuis in Heino 
Donderdag 19 februari 20.00 uur 

Filosofie in Heino door pastor Butti 
(deze keer op 3e woensdag van de maand) 

Donderdag 20 februari 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 26 februari 20.00 uur 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 27 februari 20.00 uur 

Israël, een rondleiding in Dalfsen door  
pastor Butti (4e van vijf avonden) 

Dinsdag 3 maart 20.00 uur 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
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Woensdag 4 maart 2020 20.00 uur: 
Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 

 (iedere 1e woensdag van de maand) 
Woensdag 11 maart 20.00 uur: 
 Lezing over Engelen in Lemelerveld door R. Huyskes 
 
Een vriendelijk verzoek om u van tevoren aan te melden via het parochiesecretariaat  
of via de mail: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
Pastoraal artikel van de maand 

Profielschets  
In Hardenberg is men bezig met het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Onlangs heeft de ge-
meenteraad hiervoor een profielschets opgesteld. 
Deze profielschets doet mij denken aan de profetieën van Jesaja. In Jesaja 9, 1-7, dat we lezen in 
de Kerstnacht, wordt het profiel geschetst van de Verlosser, die komen zal. De eigenschappen, die 
Jesaja toedicht aan deze Langverwachte raken me: ze lijken ook van toepassing te zijn in onze te-
genwoordige tijd. Jesaja omschrijft de Verlosser, die komen zal, als: “Wonderbare Raadsman” en 
“Vredevorst”. 
 
Jesaja leeft in een tijd van diepe duisternis. Het volk van Israël, waartoe hij behoort, dreigt ten on-
dergaan te gaan aan haar eigen trots. De mensen weten het beter, vertrouwen op zichzelf, en ke-
ren zich af van God. De gevolgen voor de samenleving van die dagen zijn desastreus. Iedereen 
gaat zijn eigen gang, en het recht van de sterkste dreigt te zegevieren. 
Toch wordt Jesaja – hij is ambtenaar, schrijver aan het hof van de koning – door God geroepen om 
zijn tijdgenoten een hart onder de riem te steken. Hen wordt niet alle geluk van de wereld, maar wel 
redding beloofd. God zal niet alle problemen wegnemen, zo laat Hij bij monde van Jesaja weten. 
Maar als het volk met heel haar hart Hem volgt, zal Hij haar wel veilig door de problemen heen lei-
den. 
 
Klinken deze woorden van Jesaja ons niet bekend in de oren? Want hoe is het met ons? Zijn ook 
wij, in onze somberheid en wanhoop, niet bang dat ons verdriet en onze problemen nooit zullen op-
houden? De ‘profielschets’, die Jesaja geeft van de Messias, die komen zal, kan ons troost bieden. 
God zal ons nabij blijven. In een tijd van grote duisternis, zal Hij een Licht sturen, dat op iedereen 
zal schijnen, die leeft in de schaduw van de dood. Dit Licht zal verschijnen in de komende Verlos-
ser. Hij zal ons leiden in het spoor van gerechtigheid en vrede. 
Als christenen geloven wij, dat deze profetie van Jesaja in vervulling is gegaan door de geboorte 
van Jezus Christus en de vestiging van zijn eeuwige koninkrijk. Hij kwam om alle mensen – ook 
ons – te bevrijden uit hun slavernij van de zonde. 
 
De periode waarin ik dit artikel schrijf – tussen Oud en Nieuw – staat in het teken van de ‘goede 
voornemens’. Hoe willen wij ons gaan profileren in het nieuwe jaar? Hoe mooi zou het niet zijn, als 
wij in deze warrige tijd op zoek zouden kunnen gaan naar ‘verbinding’. Als ‘boeren, bouwers en bio-
logen’ (vergelijk de Kerstspeech van onze Koning) hebben we verschillende belangen. Maar toch 
zullen we het samen moeten doen. Want alleen met vereende krachten zullen we het tij kunnen ke-
ren, dat – als we zo doorgaan – onvermijdelijk zal leiden tot de vernietiging van Gods mooie schep-
ping en de ondergang van deze wereld. Ook nu lijken de grootste ‘schreeuwers’ gelijk te krijgen en 
de meest kwetsbaren de dupe te worden. Natuurlijk is het ieders goed recht om op te komen voor 
zijn of haar eigen belangen; en dit met allerlei protesten, kracht bij te zetten. Maar helpt ons dit wer-
kelijk verder? Waarom gaan we niet om de tafel zitten, om samen te kijken wat nodig is voor vrede, 
welzijn en geluk van ieder? In het Hebreeuws, de taal van het heilige land, hebben ze daar een 
mooi woord voor: “sjaloom”. Dit omvat alle goeds, wat wij mensen ons maar zouden kunnen wen-
sen. In mijn beleving is ‘sjaloom’ geen statisch begrip, maar een werkwoord. In deze wereld gaat 
alles razendsnel, onze situatie verandert voortdurend. Wat me opvalt is, dat iedereen een eigen 
mening heeft, en zich met dit eigen geluid ook wil laten zien, wil ‘profileren’. Luisteren we nog wel 
naar elkaar, nemen we elkaar nog wel serieus? Misschien, dat het in ons land beproefde ‘polder-
model’ ons verder kan helpen. Dan zijn we tenminste met elkaar in gesprek! Uiteraard moeten we 
dan niet ‘vergaderen om te vergaderen’, maar daadwerkelijk knopen doorhakken. Dit vraagt durf en 
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moed. Het vraagt ook lef. Ook dit is een Hebreeuws woord, dat de kern raakt. Want het betekent: 
‘hart’: ‘hart hebben voor de goede zaak’; en je hier ook met hart en ziel voor willen inzetten! 
 
Uiteraard heb ik mij afgevraagd, hoe ik mij in het komende jaar zelf wil profileren, zowel persoonlijk 
als in mijn hoedanig als pastoor. Wat ik hoop, is dat ik mijn angst kan afleggen; mijn onzekerheid 
kan laten varen; en vertrouw vol in goed overleg met eenieder, kan zoeken naar goede oplossingen 
voor onze parochie en haar geloofsgemeenschappen. Financieel staan we er – in vergelijking met 
andere parochies – nog aardig goed voor. Maar er zijn grote zorgen als het gaat om de bezetting 
van locatieraden en pastoraatsgroepen. Deze groepen vormen – als het goed is – het kloppend 
hart van iedere geloofsgemeenschap. Als pastores zijn wij dienstbaar aan de opbouw en geloofs-
groei van onze geloofsgemeenschappen en haar leden, maar we zijn “slechts” passanten. De mu-
taties, die in dit nieuwe jaar 2020 (naar alle waarschijnlijkheid) zullen volgen, zullen dit ook laten 
zien. U en jij, als vrijwilliger, als parochiaan, als lid van de geloofsgemeenschap, bent de ‘con-
stante’. Als pastoraal team zullen we jullie zo goed mogelijk helpen om de kar te trekken, maar uit-
eindelijk zullen U en jij dit zelf moeten doen, want het is jullie geloofsgemeenschap en jullie proces! 
Wat hierbij mijns inziens zou kunnen helpen, is geloofsverdieping. Er worden wel doopgesprekken 
gevoerd, maar zijn we het Kind, dat ons met Kerst geboren is, niet een beetje uit het oog verloren? 
Hij is voor ons de Bron, waaruit alles voortkomt. Dit zouden we ons veel meer bewust moeten wor-
den. Dit kan tot uitdrukking komen in persoonlijk gebed (want dat is onze levenslijn met God), maar 
ook in een gezamenlijk zoeken naar inspiratie! Van elkaar kunnen we – ook op geloofsgebied – zo-
veel leren … en is ons leven niet een voortdurend leerproces? Zelf heb ik in ieder geval de erva-
ring, dat ik nooit raak uitgeleerd …en dat houdt voor mij het leven, en ook het pastoraat, boeiend!  
Zelf hoop ik dat het ons lukt om in onze parochie bij te dragen aan pastorale initiatieven, die op 
zoek gaan naar schatten van ons geloof, die nu nog als kostbare parels in de akker verborgen lig-
gen. Zij zouden ons – vanuit een gelovig perspectief – kunnen helpen bij het zoeken naar een ant-
woord op de vele vragen, waarvoor we staan. Een oud gezegde is dan ook: “Geloof zoekt inzicht”. 
En inzicht leidt weer tot uitzicht … 
 
Dit inzicht wil ik ook de toekomstige eerste burger van Hardenberg toewensen. Dat de profiel-
schets, die voor deze toekomstige ambtsdrager is opgesteld, mag leiden tot het vinden van een 
kandidaat, die weet te verbinden; maar ook een visie heeft, die mag bijdragen tot ‘sjaloom’, vrede 
en gerechtigheid. 
 
Dit is ook mijn wens voor U en jou: voor 2020 veel heil en zegen! 
                                      Pastoor André Monninkhof 
 


