Op zondag 20 december werd na afloop van de eucharistieviering in de
Sint Vitus kerk te Dedemsvaart afscheidnemend voorzitter van de locatieraad Ben Viskaal verrast met een Willibrord onderscheiding

Op zondag 20 december heeft de heer Ben Viskaal uit handen van Martin Huizendveld de Willibrordplaquette ontvangen. De Willibrordplaquette is de onderscheiding
van het Aartsbisdom Utrecht. Met deze onderscheiding wordt die vrijwilliger geëerd
die met een langdurige inzet, betekenisvolle en meer dan gewone verdiensten heeft
verricht voor de kerkgemeenschap. Al ruim 45 jaar is de heer Ben Viskaal op vele
fronten actief in en voor de Sint Vitus parochie te Dedemsvaart.
Martin Huizendveld, die de heer Viskaal opvolgt als voorzitter van de locatieraad,
sprak hem lovend toe en bedankte Ben voor wat hij heeft betekend voor onze
geloofsgemeenschap in de afgelopen 45 jaar.
De meer dan gewone verdiensten vanaf 1975 bestonden onder andere uit:
mede-oprichter en bestuurslid van jongerenkoor Juventa. lid van het parochiebestuur
(vanaf 2000) en daarna jaren voorzitter van de locatieraad tot 2020.
Ook was hij betrokken bij diverse grote projecten, onder andere de renovatie van het
dak van onze kerk, de aanpassing van het priesterkoor en de bouw van ons parochiecentrum.
Verder gaat de heer Viskaal al meer dan 20 jaar als lekenvoorganger voor in onze
geloofsgemeenschap en buurtlocaties, dit tijdens woord- en communievieringen alsook bij uitvaarten; ook is hij al jarenlang acoliet in onze parochie.

Nieuwsbrief Emmanuelparochie

Sint Vitus te Dedemsvaart
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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Al met al een enorme staat van dienst. Wij als geloofsgemeenschap van Sint Vitus
zijn dan ook bijzonder blij dat hij deze bijzondere onderscheiding vanuit ons Bisdom
heeft ontvangen en feliciteren hem van harte hiermee en wensen hem voor de
toekomst alle goeds.
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Vieringen via livestream
Vanaf Allerzielen is het mogelijk om de vieringen vanuit Lemelerveld via livestream te volgen. Alle
weekendvieringen en bijzondere vieringen zijn via livestream te volgen.
Het is een verrijking in deze coronatijd.

Openstelling kerk
Omdat het jaarlijkse “Kindje wiegen” niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen was op
2de Kerstdag de kerk van 10;00 tot 12;00 uur open om de Kerststal te bezichtigen en een kaarsje
op te steken. De Kerststal die dit jaar neergezet is met behulp van een paar leden van de scouting
mocht weer gezien worden.

Oudjaarsviering
Op 31 december om 19;00 uur was de oudjaarsviering in
de kerk. Voorgangers waren Arnold Huysmans en
Nolly Holterman.
Het thema van deze viering was:
“2020 een heel bijzonder jaar”.
De zang werd verzorgd door een aantal leden van
Voices.
In deze viering werd op de gebeurtenissen in het dorp teruggeblikt. Met behulp van de beamer werden beelden
getoond uit het afgelopen jaar. Ook waren er een paar interviews te zien, één vanuit zorgcentrum ’t Anker en één
vanuit zorgcentrum de Brugstede. Hoe hebben mensen
het coronajaar beleefd.
Het was een mooie viering die ook velen via livestream gevolgd hebben.
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Kat in de kerk
Eind november heeft de kerk een aantal dagen bezoek gehad van een witte kat.
Koster Geert Veneboer heeft het dier ontdekt, maar kon de kat niet te pakken krijgen. Op de
zaterdagavond zette organist Miranda Temmink zoals gewoonlijk het orgel aan. Ze trok de
nodige registers open, waaronder de zogeheten bourdon 16' van het pedaal. Ze hoorde meteen
dat er iets mis was. Er klonken meerdere tonen, hoewel ze geen enkele toets had ingedrukt. Zouden er zogenaamde ‘hangers’ zijn? Wel vreemd, zoveel tegelijk. Op een gegeven moment begon
het pedaal als het ware zelf te spelen …. Zou het de kat zijn? Even later zwegen de pedalen weer.
Het kon niet anders dan dat de kat over het mechaniek binnen in het orgel had gelopen.
Gevolg was dat de bourdon 16’ het niet meer goed deed. In de week daarna kwam iemand naar de
schade kijken. Bij het loshalen van één van de schotten werd de kat ontdekt. De reparateur heeft
de schade hersteld. Er bleken maar liefst 9 abstracten gebroken (latjes die onderdeel vormen van
de verbinding tussen de toetsen en de pijpen)! Hij heeft de kat ook nog geprobeerd te vangen,
maar is daarbij helaas gebeten. Later die dag is de kat door koster Geert nog gesignaleerd buiten
de kerk. Sindsdien is die niet meer in de kerk gesignaleerd.
Het orgel is aan de achterkant nu zodanig afgesloten, dat er geen kat meer in kan.

Heel Heino straalt!

Carnavalsvereniging de Sökkestoppers
Heino heeft afgelopen kerst heel Heino laten
stralen.
Deze actieve vereniging heeft een oproep gedaan aan alle inwoners uit Heino om tijdens de
kerstdagen hun huis, de straat of het woonerf
zo stralend mogelijk te verlichten. Er was een
mooie corona proof route gemaakt die men te
voet, per fiets of per auto kon afleggen.
Zelfs onze kerk, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming straalde prachtig!
Blinkende, glinsterende en fonkelende lichtjes
hebben ons dorp deze dagen erg bijzonder gemaakt.
Met dank aan carnavalsvereniging de
Sökkestoppers.
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Kerst 2020 anders dan andere jaren
Ruim 2000 jaar geleden bleef de deur van de herberg voor Jozef en Maria gesloten. Dit jaar is
onze kerkdeur tijdens de vieringen op kerstavond en 2e kerstdag gesloten. Jozef en Maria
vonden onderdak in een oude stal en kregen bezoek van herders en de koningen. Dit jaar mogen
we thuis beperkt bezoek ontvangen. In de kerk kunnen maar 30 personen de viering bijwonen.
Het Coronavirus houdt ons al maanden bezig, ook nu met Kerstmis. Maar het is Kerstmis en we
vieren het klein in Lierderholthuis. Achter de schermen is er hard gewerkt. Vele vrijwilligers zijn
in de week voor en tijdens de kerstdagen druk in de weer geweest. De kerk is feestelijk versierd en natuurlijk is onze kerststal weer prachtig uitgestald. Ook staan er kerstbomen en de kerk is
extra goed schoon gemaakt. De koster zorgde ervoor dat het licht in de kerk brandde. De koorleden en de organist verrasten ons ook dit jaar weer met mooie kerstliederen. De lectrice nam in de
sacristie nog gauw even haar teksten door. In het portaal werden alle parochianen welkom geheten
en de aanwezigheidslijst werd ook nu weer nauwkeurig bijgehouden. Alle aanwezige parochianen
konden via het misboekje de lezingen en de liederen volgen en dit allemaal in een warme kerk. En
zo hebben we kerst 2020 toch nog in het klein kunnen vieren.

Samen
Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar.
Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren.
De Locatieraad en de pastoraatsgroep uit Lierderholthuis wensen iedereen heel veel samenzijn en gezondheid in 2021.
Locatieraad en pastoraatsgroep

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’
geschrapt
of
tot nader order uitgesteld.
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Diaconie

Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van Kerstbomen, erwtensoep, rookworsten en balkenbrij , mochten wij het
prachtige bedrag van € 1540,- overmaken op de rekening van het Thomas Fonds. Ook mochten wij
rechtstreeks op het bankrekeningnummer en aantal bedragen ontvangen.
Hiervoor allen onze hartelijke dank.
Zoals Pastor Thomas aangaf in de vorige nieuwsbrief, heeft hij een aantal gezinnen geld kunnen
geven voor voedsel.
Door de kerstactie en de giften die wij in contanten en via de bankrekening mochten ontvangen,
kan hij hier gelukkig mee door gaan.
Zo hopen wij daar een steentje te kunnen bijdragen voor onze medemensen.
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas nogmaals hartelijk dank.
Tevens willen wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2021 wensen.
Bestuur Pastor Thomas Fonds
Pastor Thomas

Pastoraal artikel

Mogen allen één zijn
In één van de laatste hoofdstukken van het evangelie volgens Johannes (Johannes 17), bidt Jezus,
dat allen, die in Hem geloven, één mogen zijn. Deze vurige wens van onze Heer vind ik ook terug
in een prachtig lied: “Mogen allen één zijn, Vader”. Dit lied kunt U onder meer vinden in de liedbundel “Gezangen voor Liturgie” (GvL) onder nummer 498. Persoonlijk hoor ik dit lied graag zingen.
Dat allen, die in God geloven, één mogen zijn, is dan ook mijn hartenwens. Juist in deze tijd hebben wij elkaar zo hard nodig. Verbondenheid en solidariteit zijn – juist in deze omstandigheden –
samenbindende krachten. Want we zullen toch samen door deze corona-crisis moeten heenkomen !
Voor wat betreft de oecumenische contacten in het Vechtdal, prijzen we ons als pastoraal team van
onze parochie, gelukkig, dat er met enige regelmaat oecumenische vieringen kunnen plaatsvinden. Zo was er in Lemelerveld onlangs nog een gezamenlijke adventsviering; zullen er in de komende Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, weer gezamenlijke vieringen worden gehouden; en in Ommen zullen er naar verwachting, ook in de week voor Pasen, weer gezamenlijke
meditaties plaatsvinden waarin wordt stil gestaan bij het lijden en sterven van onze Heer. Voorts
zijn we als RK Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, betrokken bij tal van gezamenlijke initiatieven op diaconaal vlak, bijvoorbeeld boodschappenpakketten voor de sociale minima.
Als pastor heb ik de oecumenische samenwerking leren waarderen in mijn eerste standplaats,
Breukelen (1994-1999). Ook hier waren (en zijn) er bloeiende contacten tussen de verschillende
christelijke kerken. Spannend vond ik toen een huwelijksviering, waarin ik samen met één van de
predikanten mocht voorgaan. Gelukkig werd op deze viering goed gereageerd. Sindsdien ben ik
het als verrijkend gaan ervaren om in geval van een ‘oecumenisch huwelijk’ vanuit verschillende
tradities, toch samen om Gods zegen te mogen vragen voor het bruidspaar.
Hier, in het Vechtdal, heb ik na mijn komst meteen het contact gezocht met de voorgangers van de
andere christelijke kerken in mijn woonplaats Ommen. Inmiddels hebben we als Ommer pastores
een groepsapp, waarin we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen in elkaars kerken, en
overleggen over zaken van oecumenisch belang. Ook het overleg van burgemeesters van de gemeenten, waarin wij als RK Emmanuelparochie werken (Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Raalte)
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met ons als pastores en predikanten over samenwerking tussen burgerlijke gemeente en christelijke kerken, bijvoorbeeld als het gaat om wat wij als gezamenlijke kerken, juist in deze tijd, voor
onze plaatselijke gemeenschappen kunnen betekenen, vind ik heel inspirerend.
Voor ons als RK Emmanuelparochie, zal naar mijn inschatting, op oecumenisch vlak het accent liggen op voortzetting van de bestaande oecumenische initiatieven. Waar dit binnen onze mogelijkheden ligt, willen wij deze graag uitbouwen. Want als gezamenlijke kerken, blijven we elkaar nodig
hebben, om samen perspectief te scheppen en een ‘stip op de horizon’ te creëren.
Laten we – ook in het nieuwe jaar – ‘samen op weg’ blijven gaan. Mogen allen één zijn. Dat de
Heer ons hiertoe mag zegenen.
Pastoor André Monninkhof
Onlangs is er vanuit de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de christenen een nieuw handboek
verschenen voor oecumenische contacten vanuit de katholieke kerk. Doel van dit handboek is om
het heilig vuur van de oecumene opnieuw aan te wakkeren. Een mooi artikel over dit handboek,
staat in een artikel in het Nederlands Dagblad van 05-12-2020, geschreven door Hendro Munsterman en Gerald Bruins.
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