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Nieuws uit het parochiebestuur 
 

Even voorstellen: uw nieuwe vice-voorzitter, Gerard Boekel 
 

Vanaf 1 april 2022 mag ik het stokje overnemen van Hermien Schoorlemmer als 
vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie. Het afgelopen jaar heb ik al meege-
draaid in het bestuur om al wat eerste ervaring op te doen. Ondanks dat ik de afgelo-
pen jaren als profieldrager Gemeenschapsopbouw voor de locatie Hoonhorst al be-
stuurlijk actief was binnen de parochie, heb ik nog lang niet met iedereen kennis  
kunnen maken. Met een aanstellingstermijn van maximaal 8 jaren zal daar nog vol-
doende tijd voor zijn. Maar als eerste introductie, zal ik mijzelf verder voorstellen:  
 

Zesenveertig jaar geleden ben ik ge- 
boren in de Groningse plaats Haren als 
oudste in een Nederlands Hervormd  
gezin. Op mijn tweede ben ik echter ver-
huisd naar het Zuid Limburgse Mheer, 
bijna het uiterste puntje van Nederland. 
In een klein Rooms Katholiek dorp met 
een kerk, een café en een school 
groeide ik op met heel veel lokale en  
religieuze tradities. Naast carnaval en 
dorpsfeesten werd daar bijvoorbeeld 
nog regelmatig processies gelopen door 
het dorp. Ook op school was er veel 
aandacht voor het Katholieke geloof. 
Ondanks dat ik toen nog wel in Eijsden 
protestant-christelijk gedoopt ben is in 
Limburg waarschijnlijk het zaadje al  
gepland voor mijn verdere weg in het  
leven.  
 

Tijdens mijn studietijd leerde ik mijn vrouw Ingrid Diepman kennen en trouwden wij  
op 5 oktober 2001 in de H. Cyriacuskerk van Dalfsen. Ik was toen nog niet katholiek 
maar toonde mij al wel voldoende betrokken dat (toen nog) pastoor Woorts in onze 
huwelijksviering voorging.  
Na eerst in Zwolle te hebben gewoond vestigden wij ons in Hoonhorst toen onze  
oudste zoon Hugo was geboren. Drie jaar later volgde onze tweede zoon Victor.  
Beiden werden in de H. Cyriacuskerk van respectievelijk Dalfsen en Hoonhorst  

gedoopt en gingen vervolgens naar de St. Cyriacusschool (ja, daar is hij weer      )  

in Hoonhorst. Kortom, langzaamaan richtte mijn leven zich steeds meer op het  
katholieke geloof en daarom besloot ik ook om mij op Eerste Pinksterdag te laten  
vormen, door pastoor Swijnenberg.  
Ingrid zong inmiddels bij het koor Enjoy, de jongens deden hun Eerste Heilige com-
munie en Vormsel, ik was voorzitter van de ouderraad van de St. Cyriacusschool en 
organiseerde bijvoorbeeld de paasvuurviering.  En zo rolde ik door naar het profiel-
dragerschap Gemeenschapsopbouw in Hoonhorst.  
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Het is in de functie van vice-voorzitter mijn uitdaging om onze parochie samen met alle parochianen, 
locatieraden, pastorale team en parochiebestuur in deze turbulente tijden zicht te houden op wat 
echt belangrijk is, levendige geloofsgemeenschappen in alle locaties van onze parochie.  
Als parochiebestuur kunnen wij zorgen voor de lijntjes, de parochianen en locatieraden kleuren het 
plaatje in! 
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de wijze waarop wij onze  
parochie toekomstbestendig maken! 
Gerard Boekel 

 
Grote dank aan Hermien Schoorlemmer 
 

Onlangs nam Hermien Schoorlemmer uit Hoonhorst afscheid als vice-voorzitter van het parochie-
bestuur van onze Emmanuelparochie. 
Als pastoor 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 ge-
daan. 
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 ver-
bindende 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 ande-
ren, 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 be-
stuur 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 

 

Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Het H. Vormsel Lemelerveld 
 

Op 16 maart zijn de kinderen en enkele  
ouders een dagje naar Utrecht geweest en 
hebben daar kennis gemaakt met  
Mgr. Herman Woorts in het Bisschopshuis 
aan de Maliebaan. 
Mgr. Herman Woorts heeft het Bisschopshuis 
laten zien en uitleg gegeven over het H. Vorm-
sel.  
Daarna werd de Domtoren  
beklommen, de hoogste kerk van Nederland 
is 112 meter hoog en telt 465 traptreden. Een 
hele belevenis, je hoort het carillon en je ziet 
de enorme grote klokken hangen. Helemaal 
bovenin kun je ver over de stad kijken en bij 
helder weer zelfs de Arena zien.  
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Ook werd er een bezoek gebracht aan Underground, een organisatie die rondleidingen geeft door 
de stad en vertelt over het leven op straat. Hoe thuis- en daklozen leven, hoe ze in het straatleven 
zijn beland en hoe ze er nu weer uit komen. Het was een indrukwekkende wandeling, 
waarin veel duidelijk werd over wat er gebeurt bij drugsgebruik. Dat deze mensen jaren op straat le-
ven en geen vaste plek hebben om te slapen kun je je bijna niet voorstellen.  
Het was een leerzame en gezellige dag. 
 

Op zondag 27 maart was het dan zover: 15 kinderen hebben het H. Vormsel ontvangen van  
Mgr. Herman Woorts. Het was een mooie viering waarin ook Pastor Marga klein Overmeen voor 
ging en Voices de zang verzorgde. 
Namens de parochiegemeenschap feliciteren we alle vormelingen met hun H. Vormsel  
en wensen hen veel geluk in de toekomst. 

  
Het JeugdHart van Lemelerveld 
 

Een paar weken geleden werden er 50 ballonnen rondgebracht met daarin de 
uitnodiging voor zaterdagmiddag 2 april. De werkgroep en natuurlijk Pastoor 
Monninkhof hebben persoonlijk ballonnen weggebracht. Pastoor Monninkhof heeft 
dit keer de Nieuwelanden bezocht en daar 7 km gelopen om alle ballonnen te be-
zorgen. Geweldig! Een gezellige middag met wat te eten en te drinken op 2 
april van 16:30 tot 18:30 uur stond er op de uitnodiging. Nou, dat was het zater-
dag, een fantastisch middag waar 33 kinderen van groep 5 t/m 8, op de uitnodi-

ging waren gekomen. Na een welkom door Pastoor Monninkhof in het parochiecentrum hebben we 
verschillende spelletjes gedaan, maar het was vooral heel gezellig, met veel gelach en de  

nodige adrenaline om de spelle-
tjes te winnen. Om 18:00 uur geza-
menlijk patat gegeten met knak-
worst wat ons heerlijk deed smaken. 
Daarna ging een ieder met een volle 
maag naar huis. De kinderen heb-
ben ook nog een happy stone ge-
maakt. Stenen van de Sallandse  
Lemelerberg zijn beschilderd en be-
stemd voor de kinderen uit de  
Oekraïne die in de Imminkhoeve 
in Lemele verblijven. Zo hebben 
we deze middag ook stil gestaan bij 
de kinderen die noodgedwongen 
moesten vluchten uit een wereld 
van geweld. Zaterdagavond in de 
viering heeft Pastoor Monninkhof 
de stenen gezegend en donder-
dagavond 7 april tijdens de informa-
tieavond in de Imminkhoeve, zullen 
de stenen worden overhandigd. Dat 
deze stenen blijde gezichtjes  
mogen opleveren bij de kinderen 
uit de Oekraïne.  
 

 
Pastoraatsgroep Lemelerveld in gesprek met de bezoekersgroep 
 

Bezoekersgroep, wat doen ze zoal en hoe werken zij. 
De bezoekersgroep communiceert onderling met de app of via telefoon. 
Via een lijst met 80+ parochianen gaat de bezoekersgroep na telefonisch contact bij deze mensen 
op bezoek met een klein bloemetje. 
Bezoekersgroep gaat naar mensen die 80, 85 ,90, 95,100 worden. 
Bezoekersgroep stuurt een kaartje naar mensen die ziek zijn, met een telefoonnr. van de bezoe-
kersgroep erop, zodat mensen wel contact met hen op kunnen nemen.  
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Ze gaan niet ongevraagd op bezoek. Soms belt het parochiesecretariaat de bezoekersgroep op met 
de vraag om contact op te nemen met iemand die ziek is.  
Bij overlijden stuurt de bezoekersgroep ook een kaartje. 
Soms zijn mensen niet ingeschreven bij de kerk, je kunt niet alles nagaan, dus ze worden er ge-
woon bij meegenomen. 
 

Ziekenzondag: 
De bezoekersgroep deelt op deze dag bloemen uit aan de kerkbezoekers die ze op hun beurt weer 
naar iemand brengen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 

Ziekenzalving: 
Een aantal jaren geleden, voor de coronaperiode was het mogelijk om deel te nemen tijdens een 
viering aan de gezamenlijke ziekenzalving. Ook nu gaat de bezoekersgroep inventariseren of daar 
behoefte aan is, dan kan dit gerealiseerd worden. 
 

De bezoekersgroep is erg actief en veel mensen waarderen hun goede werk.  

 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Witte Donderdag: schoolviering 
 

Basisschool Sint-Nicolaas heeft donderdag 14 april om 8:30 uur een Witte donderdag viering  
gepland staan voor, en door alle kinderen. Pastor Marga klein Overmeen leidt de schoolviering. 
Ouders/verzorgers, buurtbewoners en andere belangstellenden zijn ook van harte uitgenodigd 
deze viering bij te wonen.  
De kinderen kunnen hun vastenactie doosjes tijdens deze viering inleveren. 
 

De kruisweg door protestantse ogen 
 

De commissie Ontmoeting & Inspiratie heeft voor de veertigdagentijd een avond georganiseerd om 
extra aandacht aan de kruisweg te geven.  
Al wandelend en vertellend gaan we langs de veertien staties. 

Wanneer: maandag 11 april. 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Locatie: H. Nicolaaskerk Lierderholthuis  
Begeleiding: Ds. Hans van Solkema 
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie of thee. 

 

 
Verbinding 
 

Al twee jaar beheerst corona het leven in heel Europa. Het virus is nog lang niet weg. Het zorgt nog 
steeds voor roosterproblemen, onderbezetting en bij de meeste mensen ook voor een hoop gedoe 
om alles rond te krijgen. En dan komt in de vroege ochtend van 24 februari het angstige en verwar-
rende nieuws: de Russische aanval op Oekraïne. Vele mensen uit Oekraïne moeten nu hun huis 
en haard verlaten, en zijn op de vlucht om zichzelf in veiligheid te brengen.  
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Ook zijn er in Rusland mensen van goede wil, die ongewild in een oorlog worden meegesleept.  
Voor de eerste keer in het leven van miljoenen mensen is het oorlog in Europa. Een bizarre realiteit, 
die voor veel verdriet, frustratie, woede en gevoelens van onmacht zorgt.  
Overal in Nederland is er nu aandacht en actie voor de situatie in Oekraïne. Ook in Heino en  
Lierderholthuis zetten mensen zich in. Er worden hulpgoederen verzameld. Vanuit Heino worden 
deze goederen naar Duitsland vervoerd.  Vanuit hier zullen mensen die bekend zijn in Oekraïne het 
transport regelen naar regio's in west Oekraïne. Op park Summercamp zijn de huisjes gereed  
gemaakt voor overbruggingsopvang voor vluchtelingen. Ook in de Statenhof Care Hotel) worden 
vluchtelingen opgevangen. Kerken houden herdenkingen en begeleiden de vluchtelingen.  
Door er voor elkaar te zijn, hier in ons dorp of ver weg in de Oekraïne, kiezen we voor  
verbinding, liefde en hoop.   
De locatieraad en de pastoraatsgroep wensen iedereen een Zalig Pasen. 
 

St. Brigitta te Ommen 
 

Een avond met Lumen Christi 
 

Sinds oktober 2021 zijn we van start gegaan met de jong volwassenen groep “Lumen Christi”.  
Onder de bevlogen leiding van Pastoor Monninkhof komen we ongeveer elke drie weken samen 
om het te hebben over het katholieke geloof en wat je bezighoudt. Er bestaat geen vaste in- 
deling van een dergelijke avond; met elkaar bepalen we hoe de volgende avond er ongeveer uit zal 
komen te zien. En we komen standaard tijd te kort.  
Hierbij een kort inkijkje in een avondje Lumen Christi.  
 

Woensdagavond 23 maart 2022- 19.30 – parochiezaaltje 
We zijn deze avond voor het eerst gestart met een korte Heilige mis. Pastoor Monninkhof heeft een 
mis voorbereid passend bij het onderwerp van deze avond.  
Aansluitend aan de heilige mis is er tijd voor koffie en een korte voorstelronde. Gelukkig hebben we 
elke avond nog weer nieuwe gezichten die zich aansluiten, wat altijd weer zorgt voor een verfris-
sende blik. De pastoor, Sharon, Cecilia, Lisette, Rens, Karolina, Mateusz, Kira, Dennis, Sjoerd, 
Jesse en Vera zijn deze avond present. 
Deze avond wilden we aandacht besteden aan de verschillende lichaamshoudingen tijdens de vie-
ring van de eucharistie. Wanneer, hoe en vooral waarom staan, zitten of knielen we? En waarom 
doen we dit niet of niet altijd?  
Kort samengevat: 

- De staande houding is een houding van een persoon die vrij, open en toegewijd wil deelne-
men in de liturgie om God te dienen. Door te staan toont de gelovige respect en eer aan God 

- De zittende houding is een houding waarbij je je volledig kunt concentreren op Gods Woord, 
op het ontvangen en mediteren ervan. 

- De knielende houding is een houding van berouw, nederigheid en toewijding; door te knielen 
toont de gelovige zijn kleinheid en neiging tot zondigen, en toont tegelijkertijd aanbidding en 
bewondering voor Gods grootheid. 

 

Echter om goed te begrijpen welke houding bij welk moment past, is het goed om te begrijpen uit 
welke onderdelen de heilige mis is opgebouwd. Hier zullen we de volgende keer op in gaan, zodat 
het makkelijker wordt om toe te passen. Vooropgesteld moet iedereen doen wat bij hem/haar past.  
Hierna bespreken we waar je naar toe gaat met vragen rondom de kerk/het geloof. Een rondje met 
ieders eigen inbreng voor wat hij kwijt wil over de afgelopen periode en onder andere de vastentijd. 
We stellen een datum vast voor de volgende bijeenkomst, met daarbij de te bespreken onderwerpen 
en praten nog wat na. (Buiten de vastentijd onder het genot van wijn en hapjes). Een gezellige 
avond, waarin discussies gevoerd kunnen worden, maar met respect voor elkaars mening.  
 

Mocht je een keer aan willen sluiten om te zien of je het wat vindt, laat het even weten op  
06-22070376 (Lisette) of 06-17038404 (Vera)  
Hartelijke groet, Pastoor Monninkhof, Sharon, Cecilia, Lisette, Rens, Karolina, Mateusz, Kira,  
Dennis, Sjoerd, Jesse en Vera 
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Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht:  
    Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

Naast de reguliere maandelijkse activiteiten, zijn voor de  
komende periode de volgende activiteiten gepland: 
 

Donderdag 21 april 20.00 uur 
 Het verhaal van de Zondvloed en de Ark van Noach 
 in Ommen 
Donderdag 26 mei 13.00 uur 
 Loopmeditatie kloostertuin Zenderen 
Zondag 12 juni 10.00 uur 
 Boerderijviering in Dedemsvaart 
 

U kunt zich aanmelden via  
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 

Voor meer informatie zie onze website  
www.emmanuelparochie.nl 

 
 

Diaconie 
 
 

Het logo van PCI Emmanuel  
 
 
 
 
Nadat pastor klein Overmeen in de vorige nieuwsbrief een artikel heeft geschreven over het werk 
van caritas met daarboven de pakkende kreet “als de kerk niet dient, dient zij tot niets” willen we 
nu een artikel wijden aan ons logo. 
 

Het logo welke PCI Emmanuel gebruikt wijkt af van het meest gebruikte  
internationale logo. 
  

En hoe is dat nu ontstaan? 
In 2010 bij de fusie van de tien caritassen in Noord Oost Overijssel tot 
één Parochiële Caritas Instelling (PCI) Emmanuel is er een stuurgroep ge-
vormd met wijze mannen en vrouwen die dit fusieproces in goede banen 
moest leiden. De fusie van de caritassen liep parallel aan de fusie van de parochies.  
Bij diverse caritassen en parochies in het bisdom verliep de fusie niet heel vlot en voelde men  
weerstand en waren er veel vragen. 
De stuurgroep, onder voorzitterschap van wijlen Jan Bruggeman, in Noord Oost Overijssel had 
vanaf het begin de neuzen dezelfde kant op en voerde het motto “je kunt beter meedenken en er 
zelf een richting aan geven dan tegenstribbelen en geen invloed meer kunnen uitoefenen”.  
En de stuurgroep was van mening dat een eigen logo bijdraagt aan de zichtbaarheid en herken-
baarheid van de nieuwe PCI Emmanuel. 
 

In de eindfase van de fusie bracht dhr. Bruggeman een kaart mee uit Lourdes met daarop de 
klok zonder twaalf uur. Caritas staat voor liefdadigheid en samen met deze klok kun je dat vertalen 
als liefdadigheid kent geen tijd. Het wordt immers nooit twaalf uur. Het werk van caritas bestaat 
uit hulp en ondersteuning geven aan de hulpbehoevenden, maar ook uit het ontvangen van 
gaven en donaties. Immers de middelen groeien ook bij caritas niet aan een boom. Dit geven en 
nemen vind je terug in de gevende en de ontvangende hand in het logo. Bij caritas hoort ook de 
term onbaatzuchtigheid en barmhartig. De onbaatzuchtige hulp van caritas wordt ook wel eens 
genoemd dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet, dit zou je ook kunnen zien in de 
handen rond de klok van liefdadigheid. 
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Andere PCI-en gebruiken vaak het algemene 
logo en plakken daar de naam van hun parochie 
aan. Een mooi voorbeeld hiervan staat op de 
achterkant van de paasgroet die met de  
parochiebladen is meegezonden en die ook 
apart met deze nieuwsbrief wordt meegestuurd. 
Deze paasgroet is een product van overleg 
van de drie buurt PCI-en in Salland en  
Noord Oost-Overijssel.  
 

Mocht u hulp nodig hebben voor uzelf of voor uw 
medemens dan kunt u ons vinden via de lokale  
caritaswerkgroep of centraal via mail  
PCI@Emmanuelparochie.nl  
 

 
Ook voor uw kind een onbezorgde vakantieweek?  
 

Heeft u kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, wonend in de gemeente Hardenberg, Ommen 
of Twenterand en zou u ze graag een fijne vakantieweek toewensen maar beschikt u niet over 
de nodige financiële middelen? Leest u dan vooral verder, misschien biedt Bij Ons Dagkamp 
een mogelijkheid om dit tóch te realiseren.  

Bij Ons Dagkamp is een stichting die jaarlijks 
een vakantieweek organiseert waarbij kin-
deren kunnen spelen, leren en ontdekken.  
De dagen bestaan uit een afwisselend pro-
gramma in de thema’s Creatief, Sport, Natuur 
en Cultuur.  
Bij Ons Dagkamp wordt gehouden op het 
weiland van ’t Golfje, Waaijerinkweg 1a in 
Beerzerveld, centraal gelegen tussen Har-
denberg, Ommen en Twenterand.  

Wij streven ernaar om de helft van de beschikbare plekken te reserveren voor kinderen waar-
van de ouders geen geld hebben om iets leuks te organiseren voor hun kinderen tijdens de 
schoolvakantie. Speciaal voor deze kinderen is de Gesponsorde Plek bedacht. Hierbij betalen be-
drijven of particulieren via sponsoring de volledige kosten voor het kind dat voor deze Gesponsorde 
Plek wordt aangemeld. Een sponsor weet niet welk kind hij/zij sponsort.  
De vakantieweek is de tweede week van de zomer vakantie, van 18 juli tot en met 21 juli 2022,  
iedere dag van 9.00-15.30 uur. De dagen zijn gevuld met verschillende leuke activiteiten. Voor 
eten en drinken wordt gezorgd (meer informatie volgt wanneer een kind definitief in aanmerking 
komt voor een Gesponsorde Plek).  
 

Als u gebruik wilt maken van een Gesponsorde Plek, dan kunt u tot 31 mei via onze website 
(www.bijonsdagkamp.nl) een verzoek tot deelname doen. U vermeldt bij de aanmelding de code: 
E8-GPI70 Na de sluitingstermijn wordt er door het bestuur van Bij Ons Dagkamp bekeken welke  
kinderen een Gesponsorde Plek toegewezen krijgen. U wordt in de eerste week van juni geïnfor-
meerd óf uw kind in aanmerking komt voor een Gesponsorde Plek.  
 

De kerk regelt dit kamp niet maar verwijst voor meer informatie naar Stichting Bij Ons Dagkamp.  
 

Heeft u na het lezen van bovenstaande en de informatie op de 
website nog vragen, neem dan gerust contact met Ons op.  
 

Hopelijk tot gauw Bij Ons,  
Ruud & Priscilla Pleeging  
Anneke Schippers  
Stichting Bij Ons Dagkamp  
www.bijonsdagkamp.nl  
info@bijonsdagkamp.nl  
Mobiel: 06 – 24888858 Ruud of  06 – 16574948 Anneke 

mailto:PCI@Emmanuelparochie.nl
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Nieuws van het pastoraal team en parochiebestuur 
 

Wijding Richard Meijer 
 

Eind december 2021 bent u geïnformeerd over het uitstellen van mijn diakenwijding. Inmiddels zijn 
de Corona maatregelen verleden tijd en is D.V. 7 mei 2022 de diakenwijding van mij en mijn mede-
wijdeling Antoon. 
 

Op ruim 1500 kilometer van ons vandaan is het oorlog. Mensen zijn in grote getallen op de vlucht 
geslagen om te ontkomen aan het geweld. Mensen die achter bleven verkeren in grote onzekerheid, 
de bezetter hongert de achter gebleven mensen in sommige steden en dorpen uit in de hoop zo een 
overgave te bereiken. Levenloze lichamen van onschuldige inwoners zijn voor vuil achtergelaten op 
straat. 
 

In mijn dagelijks werk en in het dienstwerk voor de kerk ervaar ik wat dit teweeg brengt. Vluchtelin-
gen vragen mij te bidden voor hun achtergebleven dierbaren die amper te eten hebben. Het is voor 
mij niet passend om in deze omstandigheden mijn wijding groots en uitbundig te gaan vieren.  
Soberheid is naar mijn beleving passend in deze. Deze keuze past mij ook als persoon en hoe ik het 
werken als diaken opvat “in bescheidenheid dienend zijn aan mensen”. 
 

Dit is dan ook de reden er geen uitnodiging in het parochieblad staat om op zaterdag 7 mei a.s. 
aanwezig te zijn bij de wijding en de receptie in Utrecht. Het staat u wel vrij om de wijdingsviering 
die om 10:30 uur aanvangt op zaterdag 7 mei 2022 bij te wonen in de Sint Catharina kathedraal, 
Lange Nieuwstraat 36 Utrecht.   
De viering is via een livestream te volgen https://tinyurl.com/2p986c86  
Hartelijke groet, Richard Meijer  
 

Met de bus naar de wijding van R. Meijer in Utrecht 
 

Sinds een paar maanden is Richard Meijer als kandidaat diaken in onze parochie aan het werk.  

Op zaterdag 7 mei om 10.30 uur zal hij door Kardinaal Eijk tot diaken worden gewijd, zie voor meer 

info de website van de Emmanuelparochie. 

Bij voldoende belangstelling om aanwezig te zijn bij deze wijdingsviering, willen wij (het parochie-

bestuur) een bus laten rijden naar Utrecht. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich tot 

20 april a.s. opgeven bij de secretaris van het parochiebestuur (secretaris@emmanuelparochie.nl). 

Graag bij opgave duidelijke vermelding van uw naam en het aantal personen.  

Voor de kosten van de busreis vragen wij een vrije gift. 

Op zondagochtend 8 mei zal Richard om 11.00 uur mee voorgaan in een viering in de kerk van 

Ommen. Na de viering kunt u hem feliciteren. En natuurlijk zijn hiervoor ook alle parochianen van 

harte welkom.  

Wij wensen Richard een goede voorbereiding op deze voor hem bijzondere dag. 

Parochiebestuur Emmanuelparochie 

 

Pastoraal artikel 
 

AMALEK: ´de Heer strijdt tegen Amalek, elke generatie opnieuw´ (Ex.17,16) 
 

In de nacht van 23 op 24 februari 2022 vielen Russische strijdkrachten Oekraïne binnen. Eerder wa-
ren er berichten van samentrekkingen van Russische gevechtseenheden aan de grens in het kader 
van een militaire oefening. Die berichten bleken onjuist: het ging niet om een oefening. De oorlog 
kwam voor menigeen toch nog als onaangekondigd. Sinds 2014 waren er gewapende conflicten in 
de Donbass in het zuiden en oosten van Oekraïne, tussen separatistische groeperingen - die door 
het Russische leger worden gesteund - en het Oekraïense leger. (We herinneren ons het neerhalen 
van de MH17 op 17 juli 2014.) Rusland had zelf in 1994 in het Memorandum van Budapest de soe-
vereiniteit van de Oekraïne erkend, nadat de Oekraïne haar arsenaal aan atoomwapens bij de Rus-
sen had ingeleverd. Al met al was er geen of onvoldoende grond of aanleiding voor een militaire 
operatie op de schaal van een oorlog. Numeriek en qua uitrusting waren de strijdkrachten de Oekra-
ine onvoldoende voorbereid en uitgerust. Toch verloopt de Russische inval moeizaam. Al snel wordt 
de burgerbevolking slachtoffer, met grote vluchtelingenstromen van vrouwen en kinderen tot gevolg. 
Het Russische leger maakt zich op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden tegen een weerloze 

https://tinyurl.com/2p986c86
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bevolking. De Westerse media doen uitgebreid verslag van de Russische inval, maar in Rusland 
wordt berichtgeving in de staatsmedia gecensureerd. Toch zijn ook in Rusland protesten te horen 
die met politiegeweld worden neergeslagen. Het Westen reageerde met economische sancties en 
met de levering van wapens aan de verzetsstrijders in de Oekraïne. Voor de NAVO is er geen dwin-
gende reden tot ingrijpen. Men is bang voor een escalatie van het geweld en het gebruik van chemi-
sche- en biologische wapens door de Russen. Het beleid van de NAVO is erop gericht om het oor-
logsgeweld en de schade zoveel als mogelijk lokaal te beperken.  
 
Toen Putin de Oekraïne onaangekondigd binnenviel, moest ik onwillekeurig denken aan de  
Amalekieten. In de Bijbel bedreigen deze nomaden Israël op weg naar het beloofde land, als het 
volk moe en weerloos uit de woestijn komt. Achter in de stoet lopen de meest kwetsbaren: de  
Amalekieten vallen hen in de rug aan. Israël verslaat de vijand en later krijgt koning Saul van de  
profeet Samuël de opdracht om het volk van de Amalekieten op Gods bevel helemaal uit te roeien 
(genocide, I Samuel 15). God komt in de Bijbel niet naar voren als pacifist, maar Hij verafschuwt wel 
de moord op weerloze mensen: mannen, vrouwen en kinderen. De aanslag van het Russische leger 
op de weerloze burgerbevolking in de Oekraïne doet hieraan denken en roept de afschuw op van de 
hele beschaafde wereld. Hoe men ook denkt over de oorzaken en de redenen die tot deze interven-
tie hebben geleid, de inval in de Oekraïne is en blijft een stap over de verboden drempel en een  
flagrante schending van elementair internationaal recht.  
 

Een Oekraïense vrouw richtte zich tot haar Russische buren en sprak: “Zie dat je die president van 
jullie kwijtraakt, want hij is gek geworden!” Het kwaad vernietigt uiteindelijk zichzelf, maar hoeveel 
slachtoffers mag het kosten?  
Joop Butti 
 

 

Tot slot 
 
 

 
 
 


