
Grote dank aan Hermien Schoorlemmer 

Onlangs nam Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst afscheid 

als vice-voorzitter van het parochiebestuur van onze 

Emmanuelparochie. 

Als pastoraal van onze parochie, maar ook vanuit 

parochiebestuur en pastoraal team, zeg ik Hermien hartelijk 

dank voor alles wat zij als vice-voorzitter van ons bestuur voor 

onze parochie heeft gedaan. 

In 2015 trad zij aan, als opvolger van Ton Hoogenboom. Met 

hart en ziel heeft zij zich als vice-voorzitter voor onze 

parochie ingezet. Naast haar gezin en familie, en in 

combinatie met haar drukke werk, was zij altijd beschikbaar 

voor het bestuurlijke werk in onze parochie.  

In de jaren, waarin Hermien vice-voorzitter is geweest van 

ons parochiebestuur, was zij een verbindende factor en steun 

en toeverlaat voor velen. Op een onopvallende, maar 

duidelijke wijze gaf zij leiding, bij Hermien wist je waar je aan 

toe was. Maar ook de menselijke kant heeft zij nooit uit het 

oog verloren. 

Zelf herinner ik me het warme welkom in 2018, maar ook de 

vele gesprekken, dat ik bij Hermien aan haar keukentafel in 

Hoonhorst mocht voeren. Het kopje koffie smaakte heerlijk, 

maar het luisterend oor van Hermien was spreekwoordelijk ! 

Ook collega’s in het pastoraal team en anderen, die Hermien 

mochten ontmoeten, kunnen hiervan getuigen ! 

Gelukkig blijft Hermien nog dienstbaar aan het Lourdeswerk 

in onze parochie. Maria heeft een speciaal plekje in haar 

leven; en graag laat zij anderen als pelgrims hierin delen.  



Als parochiebestuur en pastoraal team prijzen we ons 

gelukkig, dat per 1 april jl. de heer Gerard Boekel, eveneens 

uit Hoonhorst, is aangetreden als nieuwe vice-voorzitter van 

het bestuur van onze Emmanuelparochie. We wensen hem 

heel veel zegen en succes met zijn goede werk als vice-

voorzitter. Heel fijn, dat je dit voor onze parochie doen wilt ! 

En Hermien, dank voor alles ! Nog heel veel mooie jaren, 

samen met je echtgenoot Herman, en allen die je lief en 

dierbaar zijn. Ga met God en het ga je goed ! 

                                       Pastoor André Monninkhof 

                        

                             


