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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Heilige Cyriacus te Dalfsen 
 

Lid in de orde van Oranje-Nassau 
 

Tijdens de lintjesregen in Dalfsen werd onze koster Wim Kroes vereerd met een  
Koninklijke onderscheiding. Wim is sinds 1976 collectant en vanaf 2002 koster van 
onze kerk en beheerder van de begraafplaats.  
Als Cyriacusparochie zijn wij Wim veel dank verschuldigd. Hij is al 45 jaar actief als 
vrijwilliger van onze kerk. 
In 1976 was hij aan het straten bij zijn woning en kwam “Willem van Pöttie” langs. Hij 

zei: “As ie kunt stroaten, dan ku’j ok weh 
met de schale rond”. En zo is het be-
gonnen. Sindsdien is Wim collectant en 
is hij later ook de coördinator van de 
collectantengroep geworden.  
In 1993 maakte hij deel uit van de 
bouwcommissie van het parochie-
centrum. 
Wim was lid van de parochieraad van 
1998 tot 2000 en bestuurslid van 2002 
tot 2012. 
Bij begrafenissen is Wim als acoliet 
de voorganger behulpzaam.  
Vanaf 2002 is Wim koster van onze 
kerk. Samen met Hennie Boerdijk en 
Gerard Hollak faciliteert hij de weekend-
vieringen.  

Elke dag is hij in de kerk te vinden. ’s Morgens opent hij de kerkdeuren, steekt een 
kaarsje aan bij Maria en zorgt dat er genoeg kaarsen beschikbaar zijn en ’s avonds 
tegen 17.00 uur sluit hij de kerk weer af. Ook voor hand- en spandiensten is Wim be-
schikbaar. En vanaf 2004 kreeg Wim er nog een taak bij: tot op heden is hij beheer-
der van onze begraafplaats. Al met al een enorme staat van dienst.  
 
De locatieraad heeft hem daarom voorgedragen voor een koninklijke onder-
scheiding die op maandag 26 
april jl. werd uitgereikt door bur-
gemeester Erica van Lente, in 
aanwezigheid van Jos Ramaker 
en Inge Haarman namens de loca-
tieraad en natuurlijk dochter en se-
cretaris Ingrid. 
 
Op dat moment luidden voor Wim 
de feestelijke klokken van onze 
kerk en werd in het bijzijn van 
mede-kosters Hennie en Gerard 
genoten van koffie met gebak. 
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Voor Geert Bistervels en Louise Tielbeke kwam via anderen het verzoek aan de locatieraad om de 
aanbeveling voor de koninklijke onderscheiding te ondersteunen. Hier heeft de locatieraad uiteraard 
gehoor aan gegeven en deze beide decorandi werden ook door de locatieraad verrast met een bos 
bloemen.  
 
Geert Bistervels (65 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 een versiersel uitge-
reikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Geert Bistervels was tot 2000 werkzaam als dierenarts. Hij is, 
naast zijn hoofdfunctie destijds, tot op heden actief vrijwilliger bij 
diverse organisaties. Zijn creativiteit als fotograaf kwam vaak van 
pas en ook zijn communicatieve vaardigheden werden regelmatig 
ingezet. Zo is Geert Bistervels tot op heden actief als vrijwilliger 
bij de H. Cyriacuskerk Dalfsen-Nieuwleusen waar hij de ledenad-
ministratie en incasso van de jaarlijkse actie Kerkbalans ver-
zorgde. Zijn passie voor fotografie kwam onder andere hier ten 
goede, waarbij hij bij bijzondere gebeurtenissen als vaste foto-
graaf werd ingezet. Geert Bistervels was president van het hoofd-
bestuur en voorzitter van de Lionsclub Ommen-Dalfsen en heeft 
hij zich ingezet als penningmeester van en betrokkene bij de or-
ganisatie van activiteiten voor de Stichting Vrienden van Ro-
sengaerde in Dalfsen. 
Geert Bistervels wordt mede door zijn inzet voor de hospice on-
derscheiden. Vele jaren was hij bestuurslid van en vrijwilliger bij 
de Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie in Dalfsen. Hij fungeerde als fotograaf en was betrokken bij 
de organisatie van fondsenwervende activiteiten. Gelijktijdig was decorandus ook secretaris van de 
Stichting Vrienden van Hospice Dalfsen en was hij hier tevens fotograaf en betrokken bij de vrien-
denwerving.  
De afgelopen jaren tot op heden is Geert Bistervels penningmeester van en vrijwilliger bij de Vereni-
ging Vrienden van Dalfsen en is hij bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vechtzomp Dalfsen.  
 
Koninklijke Onderscheiding voor Louise Maria (Louise) Tielbeke-Zwakenberg 
Louise Tielbeke - Zwakenberg (83 jaar) uit Dalfsen kreeg op maandag 26 april 2021 een ver-
siersel uitgereikt, passend bij de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Al sinds 1978 is Louise Tielbeke als wijkcontactpersoon van de Em-
manuelparochie H. Cyriacus in Dalfsen actief. Zij staat parochieleden 
bij die behoefte hebben aan ondersteuning in moeilijke tijden: mensen 
die te maken hadden met ziekte, overlijden van naasten of arbeidson-
geschiktheid. Ook bezoekt ze huwelijksjubilarissen en regelt ze de ac-
tie Kerkbalans en diverse attenties.  
Louise Tielbeke is ook medeoprichter van en vrijwilliger bij SVD-hand-
bal en heeft hier jaren actief geholpen: er werd nooit vergeefs beroep 
op haar gedaan.  
Tot slot heeft ze zich jarenlang actief ingezet als bestuurslid van en vrij-
williger bij De Zonnebloem, afdeling Dalfsen door bezoekwerk en was 
het aanspreekpunt voor verschillende activiteiten. Louise Tielbeke 
toont een grote maatschappelijke betrokkenheid.  
Vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet is ze benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau 
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Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Heilig Vormsel en 1e Heilige Communie in Hoonhorst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een voorbereidingsperiode onder leiding van Silvo Broeks ontvingen 17 kinderen uit onze ge-
loofsgemeenschap op vrijdag 23 april 2021 het Heilig Vormsel. Tijdens de viering gingen pas-
toor Monninkhof en pastor Marga klein Overmeen voor.  
Hartelijke gelukwensen aan alle kinderen namens de gehele geloofsgemeenschap Hoonhorst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 30 mei 2021 hebben 8 kinderen in Hoonhorst de Eerste Heilige Communie ontvangen van 
pastoor Monninkhof. Marga klein Overmeen was eveneens bij de viering aanwezig. Zij was ook be-
trokken bij de voorbereiding, samen met de voorbereidingsgroep van ouders en de werkgroep.   
De communicantjes worden van harte gefeliciteerd door de geloofsgemeenschap en hartelijk dank 
voor alle inspanningen door de betrokkenen.  
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Op vrijdag 18 mei zijn we met een aantal vrijwilligers van de 
tuingroep uit Heino een ochtend naar klooster Sion ge-
weest.  
Enkele jaren terug hebben we hen ook geholpen om hout weg te 
slepen en te versnipperen afkomstig uit de meditatie gangen van 
het klooster. Het is toen wederzijds zo goed bevallen, dat een 
herhaling voor de hand lag. 
Nu hadden ze afgelopen winter op de oprijlaan bomen laten val-
len en het hout hiervan moest op een ril gebracht worden. 
We waren met 12 personen die ochtend, en samen met vrijwil-
ligers van hun, hebben we het hout versleept. 
Ons werd ook gevraagd om om 12 uur de vrijdagmiddag stilte-
dienst met de andere vrijwilligers van Sion mee te vieren. Een 
dienst van ruim twintig minuten waarvan 10 minuten volkomen 
stilte werd verwacht. 
Nadien gezellig een broodmaaltijd genuttigd, meegebracht en 
geserveerd door onze eigen koffiedames van de tuingroep. 
Peter Dullard van Sion sprak onder de maaltijd zijn waarde-
ring uit over de hulpvaardigheid van de Heinose tuingroep. 
Na een korte rondleiding buiten over het terrein gingen we tegen 
half twee voldaan weer richting Heino. 
 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

 
Het vormsel is een van de 7 sacramenten van onze kerk. Je ontvangt als gedoopte katholieke chris-
tenen de Heilige geest. De kracht van de Heilige Geest stelt ons in staat te leven als mensen met 
het hart op de juiste plek voor onze medemensen en de wereld om ons heen. Het is zo dat eigenlijk 
het vormsel alleen door de bisschop mag worden toegediend. Doordat vorig jaar de verspreiding 
van de infectieziekte COVID-19 op 11 maart als pandemie erkend werd is het vormsel in RK kerken 
uitgesteld. Er wordt nu een inhaalslag gemaakt. Hierdoor kan de bisschop in de periode van de 
vormsels niet in elke parochie langskomen. Daarom heeft hij nu Pastoor André Monninkhof als 
plaatsvervanger aangewezen om in de gehele Emmanuelparochie aan alle vormelingen het vormsel 
toe te dienen.  
Uit groep 7 en 8 van de Sint Nicolaasschool hebben Rob Peters en Gijs en Emma Kalter er-
voor gekozen het vormsel te willen ontvangen. Er is besloten om aan te sluiten bij de vormsel-
viering van de vormelingen van groep 8 van basisschool de Dolfijn in Heino. Ter voorbereiding heeft 
pastor Marga Klein Overmeen een opdrachtenboek gemaakt, waar zij op school uit werken. De 
plechtige gebedsviering vindt plaats op vrijdag 11 juni om 19.00 uur in de Rooms Katholieke 
kerk te Heino. Voorgangers zijn Pastoor André Monninkhof en Pastor Marga Klein Overmeen.  
De kinderen zijn er blij mee dat het vormsel dit jaar weer plaats kan vinden, en zich als volwaardig 
lid van de geloofsgemeenschap mogen presenteren. 
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Onze Lieve Vrouw van Fatima op De Belte 
 

Dauwtrappen Hemelvaart 
 

Op een zonovergoten Hemelvaartsdag waren een twintigtal vroege vogels om 07.00 uur aanwe-
zig in de kerk van OLV van Fatima te De Belte. Dit is al een paar jaar de jaarlijkse traditie in deze 
kerk op Hemelvaartsdag. Pastor Butti ging voor in de dienst ook al vond hij het ook wel erg 
vroeg. Na de dienst was er een kopje koffie en een plak krentenwegge en gingen de dauwtrap-
pers vertrekken voor een mooie fietstocht van ongeveer 30 kilometer in de omgeving.   
Halverwege was er een rustplek bij een boerenerf  in Holthone waar het meegekregen drinken en 

lekkers genuttigd  werd. Rond half 12 waren de fietsers 
weer terug bij de kerk.  
We hopen volgend jaar weer ons traditionele ontbijt te 
kunnen doen met meer mensen in de kerk en op de 
fiets. Maar voor zover de mogelijkheden nu waren was 
het een zeer geslaagde en gezellige ochtend met 
prachtig weer!  

 
 

 
 
Nieuws uit het pastoresteam 
 

Zomerstage priesterstudent 
 

Beste parochianen van de Emmanuelparochie, 
 

Mijn naam is James Keuben en ik ben priesterstudent van het aartsbisdom Utrecht.  
Komende zomer mag ik in augustus twee weken in uw midden zijn als stagiair. Ik ben 23 jaar 
geleden geboren in Doetinchem, maar verder opgegroeid in Enschede. Daar leerde ik als jonge pa-
rochiaan en misdienaar in 2010 uw huidige pastoor, André Monninkhof, kennen die toen kort tevo-
ren in Enschede benoemd was. In die tijd sprak ik al met hem over mijn belangstelling voor het werk 
in Gods Kerk en mijn mogelijke droom om de Heer als priester te dienen. Die droom ontwikkelde 
zich gedurende mijn zes jaren op het voortgezet onderwijs en dat mondde erin uit dat ik in 2016 be-
gonnen ben aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de studie Theologie aan de Universi-
teit van Tilburg. De afgelopen vijf jaar heb ik veel mogen leren, zowel op theoretisch als op mense-
lijk en persoonlijk vlak. Een hoogtepunt was vorig studiejaar, mij werd de kans geboden van een 
vormingsjaar in het buitenland en ik mee mocht draaien in een parochie in de Canadese wereldstad 
Toronto. 
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Inmiddels ben ik alweer een jaar terug in  
Nederland en lijkt het me goed om ook eens  
ervaring op te doen in de praktijk van een heel 
andere parochie in ons eigen aartsbisdom. Ik 
zal dus in augustus stage komen lopen bij 
pastoor Monninkhof en ik hoop dat ik dan 
velen van u zal mogen ontmoeten in en 
rondom liturgische vieringen, in gesprekken,  
tijdens bezoeken en bij andere parochie-activi-
teiten. Ik kan u in ieder geval al melden dat ik 
op zondag 15 augustus, het Hoogfeest van Ma-
ria Tenhemelopneming, een getuigenis zal mo-
gen geven over de plaats van Maria in mijn ei-
gen geloofsleven. Ik hoop en bid dat deze en 
andere bezigheden mij zullen inspireren en een 
bijdrage zullen leveren aan mijn ontwikkeling 
als mens, gelovige en priesterkandidaat. 
 
Graag tot ziens komende zomer in de Emma-
nuelparochie! 
James Keuben   
 
Pastoraal artikel 
 

Over Hemelvaart 
 

Zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes het Evangelie van Jezus Christus zijn, zou je het boek 
Handelingen wel kunnen zien als het Evangelie van de (jonge) Kerk. Aan het begin van het boek 
staat het verhaal van de Hemelvaart van de Heer. Jezus stijgt op ten hemel en wordt opgenomen in 
Gods heerlijkheid en Zijn Geest gaat over op de Kerk, net zoals destijds de geest van de profeet 
Elia overging op Elisa (2 Kon. 2, 9–15). En met zijn geest draagt Jezus ook zijn eigen zending over 
op de kerk om heil en verlossing voor de wereld te zijn. 
 
Jezus straalde de heerlijkheid van God uit (d.w.z. de aanwezigheid van God onder de mensen) en 
met Jezus stijgt die heerlijkheid met Hemelvaart op ten hemel. Hemelvaart is dus afscheid, uitvaart. 
Zoals Goede Vrijdag zich verhoudt tot Pasen, zo verhoudt Hemelvaart zich tot Pinksteren. Hemel-
vaart is uitvaart, maar een bijzondere uitvaart. Want Hemelvaart wijst vooruit naar het einde der tij-
den, wanneer de heerlijkheid Gods weer zal neerdalen om voor eeuwig te wonen onder de mensen. 
De uitvaart is wel afscheid nemen, maar niet ‘einde verhaal’, integendeel. Er is en blijft een perspec-
tief op de wederkomst van de Heer op het einde der tijden. 
 
Hemelvaart is een hoopvolle uitvaart. Het is voorbij, dat intieme samenzijn met de Heer. Maar het 
betekent ook verdergaan in de openheid en vrijheid van de Geest, de wijde wereld in en een nieuwe 
toekomst in. Onbepaald en onbeperkt. Herschapen worden, denk maar aan de Geest in Genesis bij 
de schepping. Het doet zeker pijn dat Jezus vertrekt, dat kan ook niet anders als de discipelen van 
Jezus houden. Want wat je liefhebt, wil je het liefste in de buurt houden. Dat is een liefde die bindt. 
Maar hier is liefde die ontbindt, die vrijstelt. De discipelen moeten nu alleen verder, zo voelt het. 
Maar ‘alleen verder’ is heel betrekkelijk, want met Pinksteren vindt de gemeente terug wat hier ver-
loren dreigt te gaan. Eigenlijk is het een dubbele beweging: de Heer die zich met Hemelvaart van 
hen verwijdert, komt hen met Pinksteren nabij. Wie los durft te laten, zal vinden! Hij heeft het zelf ge-
zegd. Waar de discipelen los durven te laten, daar zullen ze vinden. Nooit verlies je meer dan wan-
neer je krampachtig probeert vast te houden aan wat was. Wie loslaat vindt de toekomst, een nieuw 
perspectief. Wie loslaat, vindt zichzelf vernieuwd weer terug, herschapen. Dat heeft haast iets van 
een mysterie. Maar de leerlingen weten het en daarom keren ze in grote blijdschap naar Jeruzalem 
terug. Jezus laat hen niet alleen, want ‘Hij die gaat die komt’! Hij zal bij hen zijn en bij hen blijven, tot 
aan het einde van de wereld! 
Pastor Joop Butti 
 


