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    Presentatieviering pastoraal werkster Ria Doornbusch 
 

Op vrijdag 28 oktober jl. is pastor Ria Doornbusch door vicaris Ronald Cornelissen 
gepresenteerd in onze parochie in een mooi versierde kerk op de Belte.  
In een feestelijke vesperviering las vicaris Cornelissen de benoemingsbrief voor  
en legde pastor Doornbusch de ambtseed af. Aan het eind van de viering werd haar 
door pastoor Monninkhof een cadeau aangeboden; een verhalen- en fotoboek  
‘Kiek in het Vechtdal’ met 50 verhalen van bewoners langs de Vecht. 
Aansluitend aan de viering was er een gezellig samenzijn in het naast de kerk 
gelegen parochiecentrum. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om met  
pastor Doornbusch kennis te maken en haar te feliciteren met haar benoeming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto’s: Elise Kleinheerenbrink 
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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Heilige Cyriacus te Dalfsen 
 

Op woensdag 19 oktober werd de pastoor tijdens de eucharistieviering in Dalfsen toegespro-
ken en gefeliciteerd en ontving hij een jubileumkaars. De kaars heeft de hele viering gebrand uit 
dankbaarheid voor het 25-jarig priesterschap van pastoor Monninkhof. We hopen dat de kaars 
vele branduren zal maken bij feestelijkheden en heuglijke momenten. Natuurlijk mag de kaars ook 
bij moeilijke momenten, of als het een keer tegenzit, aangestoken worden. Dat de kaars dan als 
lichtje in de duisternis tot steun mag zijn. Als een dierbare herinnering aan dit 
mooie jubileumfeest. 

 
 

 

 
Met een slagroomsoesje of “tompoucje” bij de koffie werd nog even gezellig nagepraat. 

 
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

 
Werkgroep beheer Lemelerveld naar Kevelaer 
 

Woensdag 19 oktober heeft een afvaardiging van de werkgroep beheer een  
bezoek gebracht aan de firma Derix in Kevelaer. Het doel van het bezoek was 
om te zien hoe het herstel van de glas-in-loodramen precies in z’n werk gaat 
en hoe ver het is gevorderd.  
Er staat een heel mooi verslag van dit bezoek op de website van de parochie.  
Zeer de moeite waard om het te lezen. https://www.parochielemelerveld.nl 

 
 

https://www.parochielemelerveld.nl/
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Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte 
 

Zaterdag 15 oktober hebben wij op 
de Belte ons jaarlijks vrijwilligers-
feest gevierd.  
Elk jaar wordt er iemand in het zon-
netje gezet. Dit jaar was dit Geert 
Kleine. Hij werd uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar voor zijn 
brede inzet in het onderhoud 
rondom de kerk. 
Na de koffie was er een borrel met 
een hapje en een drankje. Ook 
werd er fanatiek meegespeeld met 
de bingo. Op deze manier hebben 
wij iedereen bedankt voor de in-
zet van het afgelopen jaar, op 
welke manier dan ook. 
En hebben wij met elkaar een 
gezellige avond gehad! 

 
Uitnodiging 50 jaar Bel’t Canto 
 

Bel’t Canto bestaat 50 jaar en dat willen we graag met jullie 
vieren op 11 december 2022 tijdens een feestelijke viering 
om 9.00 uur in de O.L.V. van Fatimakerk te De Belte. 
Na de viering is er tijd om, onder het genot van een hapje 
en drankje, herinneringen op te halen in de Zandbelt. 
Heb je ooit je eerste noten gezongen of gespeeld bij het 
toen nog zogeheten Jongerenkoor de Belte, heb je altijd 
met veel plezier naar ons geluisterd of wil je ons nog graag 
een keer horen, dan nodigen wij jou van harte uit om met 
ons mee te vieren. 
 

Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Bakkie Troost 
 

Met Allerzielen gedenken we onze lieve doden.  Bij uitstek de dag waarop de verschillende graven 
nog eens extra netjes worden gemaakt en voorzien van bloemen en kaarsjes. 

Bloemen van liefde, lichtjes van hoop.  
Juist op deze dag is het verdriet en het gemis extra voelbaar.  
Op het kerkhof in Hoonhorst konden de parochianen op de 2e novem-
ber even hun verhaal kwijt. De leden van de pastoraatsgroep waren 
daar aanwezig, samen met Marga klein Overmeen. Er werd hen een 
‘bakkie troost’ aangeboden én een luisterend oor.  Dankbaar werd 
daar gebruik van gemaakt, en 
rondom de koffiekar ont-
stonden vele mooie ge-
sprekken over dood en  
leven. Over vers verdriet en 
oud zeer.  
 

In de avond was er een 
prachtige Allerzielenviering waarin de Avondwake-
groep voorging. Een ontroerende viering met heel veel 
symboliek, met onder andere een boom die zijn  
bladeren liet vallen als symbool voor de overleden 
parochianen van het afgelopen jaar.  
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Allerheiligen en Allerzielen 
 

Op dinsdagavond 1 november stonden we tijdens de Allerheiligen en Allerzielenviering in onze kerk 
even stil bij het gemis van een overleden echtgenoot, opa, oma of een familie(lid) en dachten we 
aan wat die ander voor ons betekende en nog voor ons betekent. Tijdens de voorbeden werden de  
namen van de overledenen van het voorgaande jaar herdacht en genoemd. Er werd voor hen 
en voor alle overleden parochianen een kaars aangestoken. Alle nabestaanden van de overlede-
nen van het voorgaande jaar kregen persoonlijk een uitnodiging om in deze viering samen met hun 
familieleden aanwezig te zijn. Na de viering vond er op de begraafplaats een herdenking plaats 
met gebed en zegening van de graven. Iedereen die er behoefte aan had, kon het graf van de 
overledenen door pastor Marga klein Overmeen extra laten zegenen met hierbij het noemen van de 
naam. Hiernaar was iedereen van harte welkom in de kerk voor een kopje troost. 

 
 

Rondleiding op het kerkhof 
 

Leerlingen van Basisschool Sint-Nicolaas hebben op Allerzielen eerst een bezoek aan de 
kerk gebracht en hierna werden ze rondgeleid op het kerkhof. 
Bij binnenkomst mochten verschillende leerlingen de zware grote deuren van de kerk openen.  
Achter in de kerk hebben we een kruisje gemaakt en erbij gezegd: “In de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest”. De Vader is God, de Zoon is Jezus en de Heilige Geest verbindt ons.  
Na het vorige bezoek in de kerk over het sacrament van het doopsel (op woensdag 16 februari jl.) 
zijn we nu een stapje verder gegaan en hebben nu ook in het dodenboek gekeken. Vandaag is het 
Allerzielen en gedenken we alle overledenen. We hebben bij de kruisjes van de overledenen van 
afgelopen jaar een kaarsje opgestoken en ééntje extra voor alle overledenen, ver weg, dichtbij, wel 
of niet katholiek, jong of oud.   
Bij alle groepen hebben we gevraagd of de kinderen een huisdier hebben. En we kwamen er al snel 
achter dat dieren ook doodgaan en hoe, en waar, deze in de tuin door de kinderen worden be- 
graven. Vanaf groep 4 kwamen de kinderen al snel met de dood van een opa, oma of een oudere 
broer. Ook wisten ze te vertellen dat je dood kunt gaan door ouderdom, ziekte, ongeluk of door zelf-
doding.  Sommige kinderen denken weleens aan opa of oma of aan hun huisdier die dood is en zijn 
daarbij soms ook even verdrietig. Misschien heb je dan weer even het gevoel dat je toch nog een 
beetje bij die persoon bent die in je hart zit.  
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Hierna zijn we naar het kerkhof gelopen waar onze parochianen begraven liggen. Het eerste heb-
ben we het pastoorsgraf bekeken. Op de steen staan alle namen van de pastoors vermeld. Bijna 
alle pastoors zijn daar begraven, behalve onze laatste pastoor Frans Roeloffzen. Hij ligt begraven 
midden tussen de parochianen.  
Ook lag er een opa van leerlingen, zij mochten vertellen, hoe de begrafenis was gegaan. 
We hebben ook gekeken bij een “vers” graf, met een bult grond er nog bovenop.  
We hebben stil gestaan bij de kindergraven, dit maakte veel indruk op ze. Er kwamen o.a. vragen 
van: hoelang is dit kindje al begraven? Hoe diep is een graf? En wat gebeurt er met je als je begra-
ven bent. Bij de urnengraven aangekomen, werd er verondersteld dat degene staand begraven 
was omdat de grafsteen klein is. Na het uitleggen wat een crematie is was het voor de kinderen oké. 
Ook het strooiveld werd goed bekeken. 
 
 

Sint Brigitta te Ommen 
 
 
  

 
De gezelligste tijd van het jaar is weer begonnen! 

 

Kerstmarkt 

 
Zaterdag 26 november  

Van 11.00 – 18.00 uur 

 

Van harte welkom  

op het plein en in het parochiecentrum  

van de St. Brigittakerk. 

 

Met kerstbomen, stijlvolle decoraties,  

prachtige kerststukjes en natuurlijk  

winterse lekkernijen. 

 

Kom gezellig langs! 

 
 

Adres: Nering Bögelstraat 1a Ommen 

             Betaling met pin is mogelijk 
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Jongerenpastoraat 

 

GA JIJ MEE ALS JONGERE 

UIT DE EMMANUELPARO-

CHIE NAAR DE WERELDJON-

GERENDAGEN? 

24 JULI - 9 AUGUSTUS 2023 

LISSABON (VIA PARIJS – LOURDES – BURGOS 

– GUARDA – FATIMA – BURGOS - BORDEAUX) 

Meer informatie bij Pastor Ria Doornbusch pastordoorn-

busch@gmail.com of  06-14406955 

 
Informatieavond Vrijdag 25 November 20.00 uur in 

het Parochiecentrum van de St. Vituskerk in Dedemsvaart. 

We gaan voordien 19.00 uur met elkaar Pizza eten! Geef je 

wel op voor deze avond bij Pastor Ria 

 

De Wereldjongeren-

dagen (WJD) is het 

grootste jongeren-

event ter wereld en 

één van de grootste 

internationale eve-

nementen van de 

Katholieke kerk.  

Om de twee à drie 

jaar komen honderd-

duizenden – soms 

wel miljoenen! – jon-

geren vanuit alle 

continenten bijeen, 

om het katholieke 

geloof te vieren. 

Ook de Emmanu-

elparochie wil met 

haar jongeren naar 

de Wereldjongeren-

dagen in Lissabon.  

Ook de paus komt 

naar de Wereldjon-

gerendagen; je zult 

hem zien op meer-

dere momenten tij-

dens het internatio-

nale programma. 

Zijn aankomst is al-

tijd een echt hoogte-

punt! Ook is de paus 

aanwezig bij de 

avondwake in de 

open lucht en gaat 

hij voor bij de grote 

slotmis, de volgende 

ochtend. 

 

BEDRIJFSNAAM 

 

mailto:pastordoornbusch@gmail.com
mailto:pastordoornbusch@gmail.com
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Catechese 
 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 

 

 
 

 
 
 

U kunt zich voor bovenstaande cursussen nog aanmelden 
bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap 

of 
via InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 

 
Dit geldt ook voor de overige cursussen, die u kunt vinden 

in de ‘blauwe’ brochure of op onze website. 

 
 

 
 
 
 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Diaconie 
 

Caritasviering in Vilsteren 
 

Op zondag 2 oktober jl. stond in Vilsteren de viering in het teken van de caritas.  
In deze viering ging Marga klein Overmeen voor en was het thema: Veel Geluk. 
Quodlibet ondersteunde muzikaal de viering en zij hadden zoveel mogelijk liederen 
gekozen die ook betrekking hadden op ons thema. 
Zelfs onze bloemversiergroep dacht met ons mee en hadden klavertjes 
vier in de bloemstukken verwerkt.  
Een prachtige samenwerking zo! 
 

Buiten bij de kerk hadden we onze caritas banner opgehangen en bij binnen-
komst in de kerk hadden we een klavertje vier met het thema op de kerkdeur 
bevestigd. En zoals gebruikelijk stonden achter in de kerk weer attenties 
die de kerkgangers, namens Caritas Vilsteren, aan iemand konden geven 
waarvan zij vonden dat hij of zij wel wat ‘geluk’ kon gebruiken. 
De attentie bestond uit een houten klavertje vier met de tekst geloof, 

hoop, liefde en geluk en wa-
ren met liefde gemaakt door 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt bij stichting 
Philadelphia in Dalfsen. Op 
het klavertje vier was een heerlijk geurend zeep-
hartje bevestigd met een mooi gedicht over ge-
loof, hoop, liefde en geluk. 
En we hadden een prachtige opbrengst van onze 
deurcollecte. Veel mensen hadden gehoor gegeven 
aan de oproep van Marga dat het mocht rinkelen 
maar … dat het ook mocht ritselen.  
Al met al een prachtige viering! 
 

Werkgroep Caritas Vilsteren 
 
 

Ariensprijs 2022 
 

Op zaterdag 22 oktober jl. werd de Arienprijs uitgereikt. Een prijs die eens per drie jaar uitgereikt 
wordt aan het beste diaconale project in ons bisdom.  
Het thema voor dit jaar was: “er gebeurt meer dan je doet.” 
 

Vanuit onze Emmanuelparochie waren er twee oecumenische projecten genomineerd, namelijk 
“Ommen geeft warmte”, natuurlijk uit Ommen en de “Fietserieje” uit Dalfsen. 
Allebei bijzondere projecten die erop gericht zijn om onze naaste uit de nood te helpen. Allebei 
voor een eerlijker verdeling van geld en/of goederen.  
 

“Ommen geeft warmte” stelt zich ten doel om alle huishoudens in Ommen die te maken kregen en 
krijgen met een (te) hoge energierekening, een tegemoetkoming te geven. Dat is gelukt! En tevens 
is dit een project dat landelijk ook de aandacht krijgt.  
 

“De Fietserieje” knapt oude fietsen op om ze gratis of tegen een klein bedrag 
te schenken aan hen die zelf geen fiets kunnen be-
kostigen. Alle Oekraïners die worden opgevangen 
in de buurt van Dalfsen, kregen een fiets voor niets.  
 

Beide groepen hebben vol vuur hun project ge-
presenteerd op de dag van de prijsuitreiking.  
Dalfsen heeft zelfs een mooie derde plaats be-
machtigd bij de publieksjury.  
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Ontmoetingsdag PCI Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen en Vilsteren 
 

Donderdag 27 oktober jl. vond in Zalencentrum Reimink te  
Lemelerveld de ontmoetingsdag plaats, welke met onder- 
breking van twee coronajaren eindelijk weer kon worden  
gehouden. 
Er waren rond 100 personen aanwezig van de geloofsgemeen-
schappen Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen en  
Vilsteren.  
 

Thema van deze dag was VEEL GELUK 
 

Om 9.30 uur werd de opening verzorgd door Herma Bremmer, 
gevolgd door een Eucharistieviering waarin pastoor Monnikhof 
en pastoraal werkster Marga klein Overmeen voorgingen. 
Muzikale ondersteuning verleende Miranda Temmink met samenzang. 
 

 
 
Mariet van de Vegt las een mooi gedicht voor en er werd een kaarsje aangestoken voor over- 
leden deelnemers en een kaarsje voor overleden leden van de werkgroep. 
 

Aan het einde van de viering richtte Willie Koerhuis het woord tot de pastoor vanwege zijn 
25-jarig priesterjubileum en bood ze Marga klein Overmeen een beeldje en oorkonde  
aan vanwege haar 10-jarig jubileum als pastoraal werkster namens PCI cluster  
Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen en Vilsteren. 
 

De ochtend werd voortgezet onder het genot van koffie, drankjes en een heerlijke lunch.  
Dit werd om 13.15 uur afgesloten met een slotwoord door Herma Bremmer. 

 
Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen een 
‘Doosje Geluk’ in de vorm van een klavertje 4 
met daarin iets lekkers. 
 

Al met al een 
zeer geslaagde 

ontmoetingsdag. 
 

 
 
 
 

 

 

Broodsmeren door de werkgroep 
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Boerderijviering  
 

Op zondag 30 oktober was er een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en kerk. 
Dit jaar waren we te gast op het bedrijf van de familie van den Berg, Migaweg 2, Lemelerveld.  
De zang werd verzorgd door Voices. 
De werkgroep KiP, Kerk in Platteland (samenwerking 
Heilig Hartkerk Lemelerveld en Willibrorduskerk Vilsteren) 
organiseerde deze viering dit jaar samen met de Brugkerk 
Lemelerveld. De viering  werd geleid door pastoraal werk-
ster Marga klein Overmeen en predikant Georg Naber.  
Tezamen met de leden van de werkgroep is de viering in-
gevuld. 
Dit jaar had de boerderij-viering als thema “Wat eddie” 
(wat eet jij?) Met als ondertitel “welke boodschap neem je mee”?  

 
De aanloop was fantastisch, alle stoelen waren bezet en er zijn er zelfs nog wat bijgehaald, waar-
door er naar inschatting zo rond de 240 mensen aanwezig waren bij de viering.  De sketch (een 
ontmoeting bij de Co-op) en een dialoog om over na te denken werd door predikant Georg Naber en 
Stephanie van de Berg heel mooi in beeld gebracht.  Soms mogen we ons wel wat minder druk 
maken voor de dag van morgen. Het mag allemaal wel wat “gewoner” en kijk om naar de ander, 
in plaats van alleen naar jezelf. Heb vertrouwen dat het ooit weer goed komt. Dat geeft meer rust 
in je hoofd. 
 

Na de viering was het weer tijd voor koffie met krentewegge en kon men napraten en rondkijken 
op de boerderij met uitleg van Leo en Stephanie. Een prachtige ongedwongen viering, waarbij ieder-
een wel “een boodschap mee kon nemen”.   
Werkgroep KiP 
 
 

Vooraankondiging Bisdombedevaart 
 

Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 29 april t/m 4 mei 2023 voor de vijfde 
keer een Bisdom-bedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds min-
stens 1.000 pelgrims van jong tot oud uit alle parochies van het aartsbisdom. 
Als Emmanuelparochie willen wij hier graag weer bij aansluiten. Van harte nodi-
gen wij ieder van u uit om met ons mee te gaan. Want of u nu jong bent of ouder,  

     Maria is er voor iedereen. 



 11 

Vanuit onze Emmanuelparochie zal Marga klein Overmeen met ons meegaan voor de pastorale be-
geleiding. Janny Horstman als reisleider en Lies Akkermans als assistent reisleider. We hopen dat 
we als Emmanuelparochie met velen in 2023 Maria in Lourdes zullen bezoeken.  
 
Als u zich alvast wilt opgeven of vragen hebt, schroom dan niet en neem contact op via onder-
staande gegevens: 
Lies Akkermans liesakkermans22@gmail.com   06-31933263 
Janny Horstman jannyhorstmanwink@gmail.com  06-15458008 

 
Pastoraal artikel 
 

“Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
Met heel dat zondige verleden van de wereld” 
 
Het gebroken mensbeeld 
 

Het was in 1979 dat ik voor de eerste keer kennis maakte met de gruwelen van de concentratiekam-
pen in de Tweede Wereldoorlog. Ik wist natuurlijk van de gewelddadige excessen, maar in Dachau 
stond ik tussen de barakken waar zich de verschrikkingen hadden voorgedaan. Later bij mijn bezoe-
ken aan het vernietigingskamp Auschwitz drong de vraag die zich in Dachau stelde zich steeds ster-
ker op: ´Wat is de mens dat hij in staat is tot vernedering en vernietiging van medemensen?´ Dit 
laatste maakte geen deel uit van mijn voorstellingswereld: het was voor mij onvoorstelbaar wat men-
sen elkaar aan konden doen. 
Een kwart eeuw had ik onbezorgd en onbenullig kunnen leven in een beschermde en vredige omge-
ving. Ik was een geluksvogel zonder er zelf erg in te hebben. Natuurlijk ging er weleens iets mis, 
maar ik kon afwijkingen zien als kwade uitzonderingen op een goede regel. Ten diepste was de 
mens goed, zo geloofde ik, al vroeg ik mij ook weleens af waar dan toch al het kwade vandaan 
kwam, dat ´s morgens in de krant zo uitbundig op de voorpagina werd geëtaleerd. 
Het bezoek in Dachau betekende voor mij dat ik er niet langer van uit zou gaan dat de mens goed 
is. Het positieve mensbeeld wat ik in mijn jeugd had meegekregen sneuvelde op de massiviteit en 
de intensiteit van het kwaad. Dit waren geen incidenten meer, geen uitzonderingen op een goede 
regel. Voor mij brak het positieve mensbeeld aan stukken en de menselijke natuur werd voor mij 
een sprookje dat niet strookte met de realiteit. Want als de mens tot een dergelijke vernedering en 
vernietiging in staat is, waartoe is hij dan nog méér in staat? Hoe kan je het ombrengen van 1.5 mil-
joen joodse kinderen nog beschouwen als een product van een ´menselijke natuur´? Wat is dit dan 
voor een ´mens´ en wat is dan zijn ´natuur´? 
Deze vertwijfeling leidde voor mij tot een breuk met het naïeve humanisme. We kunnen niet repare-
ren wat er door mensen is aangericht. Wat er na de afgelopen eeuw nog van ons rest, heeft zelf he-
ling nodig. Humaniteit is geen gegeven meer, maar een opgave. En in die opgave heb ik mijn ant-
woord gevonden op het gebroken mensbeeld. Ik kan de breuk niet repareren of lijmen als een ge-
broken vaas. Maar ik kan menselijkheid wel oprichten in het bestaan en in de wereld om mij heen. 
Dit betekent niet het vernederen en vernietigen, maar het heiligen en verheerlijken van het leven. 
Hoe? Door met liefde en respect om te gaan met alles wat leeft. In al die fragmenten van heiliging 
kan iets zichtbaar en tastbaar worden van die mens, zoals eens door God bedoeld. 
Oktober 2022 
Joop Butti  
 

 
Een gesprek over: Leven, Liefde en Lijden met Pastor Joop Butti  op Vechtdal FM. 
 

We kennen hem van de filosofie-avonden, zijn kennis over het 
Joodse volk en zijn passievolle overwegingen… 
maar wat gaat er nog meer in onze pastor Joop Butti om?  
En ziet hij op tegen zijn naderend pensioen? 
 

Luister zondag 30 oktober van 17.00 – 18.00 naar het pro-
gramma Venite et Audite  bij VechtdalFM.  
 

mailto:liesakkermans22@gmail.com
mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
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En op zondag 20 november van 17.00 – 18.00 uur, opent Joop Butti zijn hart opnieuw voor ons en 
vertelt over de invloed van zijn eigen ouders op zijn Godsbeeld en Maria, Wat het Allerheiligst Sa-
crament voor hem betekent, Welke uitspraak uit de bijbel hem raakt, de Natuur, het Joodse volk en 
Jezus, en nog veel meer…  
 

Vechtdal FM is te beluisteren: 
-Online via vechtdalfm.nl 
-Veel tv’s hebben ook de lokale radiozenders erop staan; geen beeld, wel geluid. 
-105.9  en  106.3  FM 
 

Terugluisteren kan vanaf de maandagmiddag ná de desbetreffende uitzending. 
Via mixcloud.com/VechtdalFM/playlists/venite-et-audite 
 

Of via intypen op google:  Venite et Audite Vechtdal fm  
 
Venite et Audite betekent: Kom en Luister! 
Van harte welkom, 
Karin Drost 
 
 

Tot slot 
 

Pastoor Monninkhof 25 jaar priester 
 

Op 11 oktober jl. was het 25 jaar geleden dat André Monninkhof tot priester is gewijd. 
Dit werd gevierd met een feestelijke eucharistieviering op zondag 16 oktober 2022 in de  
Brigitta-kerk in Ommen. Er was zoveel “geestelijkheid” dat het dringen was op “het podium” zoals 
de pastoor zelf zei.  
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Vicaris Cornelissen nam de “hernieuwing van de wijdingsbeloften” af en de pastoor was zeer  
duidelijk met zijn antwoorden. Harder en overtuigender kon niet.  
Verder waren zijn studiegenoten van destijds aanwezig en de rest van het pastorale team.  

 
Uit handen van Leo Broeks penningmeester van het parochiebestuur kreeg de pastoor een fietsbel 
aangeboden. De rest “wat er bij aanhoort” kan hij op een later moment uitzoeken.  
 
Buiten wachtte de pastoor een serenade door muziekvereniging Salland uit Lierderholthuis. 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de receptie maakten velen van de gelegenheid gebruik om de pastoor te feliciteren. Hij nam 
met een boks de vele felicitaties in ontvangst.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na een toost op  
“Ein prosit”  

lieten hij en zijn collega’s 
de “vretborrel”  
goed smaken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 14 

 
 
Hartelijk dank! 
 

Beste parochianen van onze Emmanuelparochie, 
 

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor alles, dat mij ten deel is gevallen bij en rondom mijn 25-
jarig priesterfeest. Het is in één woord geweldig! Prachtige dagen heb ik gehad! Het was een schit-
terend feest! 
 

Vooraf heb ik gehoord, dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Men zei: “Pastoor, U mag zich ner-
gens mee bemoeien. Laat het maar lekker over U heenkomen. En geniet er maar van.” Nou, dat 
heb ik geweten! Want wat U allemaal mogelijk hebt gemaakt, had ik in mijn stoutste dromen niet 
durven vermoeden.  
 

Het begon al op de dag zelf, op dinsdag 11 oktober, in Lemelerveld. Daar waren ’s morgens 40 
mensen in de kerk, aanzienlijk meer dan anders in een doordeweekse viering. Ik werd speciaal wel-
kom geheten; en aan het eind van de viering ben ik door Lyda en Ans toegezongen met een mooi 
Marialied: “Ik ben een kind van Maria”. En dat ben ik ook! Mijn derde doopnaam is dan ook Maria. 
En met 44 van U mocht ik onlangs als medepelgrim weer in Lourdes zijn. 
 

Hoogtepunt was wel de viering voor de hele Emmanuelparochie op zondagmorgen 16 oktober jl. De 
kerk was heel goed gevuld met familie, vrienden, met U als parochianen en met andere belangstel-
lenden. Zoals iemand mij naderhand schreef: een Mis met drie heren, dat ken ik nog van vroeger. 
Maar een viering met negen heren en twee dames op het altaarpodium, zo plechtig, dat had hij nog 
niet eerder meegemaakt. De kerk was schitterend versierd, de beide koren van de Brigittakerk heb-
ben de sterren van de hemel gezongen, kortom: alles klopte! Wat een geweldige ‘happening’ was 
deze viering! 
 

Na de viering was er op het kerkplein in Ommen, een aubade van de RK muziekvereniging “Sal-
land” uit Lierderholthuis. Dit was een persoonlijke wens van mij, die ook in vervulling is gegaan. Heel 
mooi, dit eerbetoon. “Oude tijden”, waaraan ik dierbare herinneringen bewaar, namelijk met schutte-
rijen en verenigingen uit Ulft en omgeving (één van mijn vorige parochies), kwamen weer tot leven! 
Ook de receptie in het parochiecentrum bij de Brigittakerk was tot in de puntjes verzorgd. Heel wat 
mensen brachten daar op heel persoonlijke wijze hun welgemeende gelukwensen over. Ook het af-
sluitende samenzijn in iets kleinere kring van parochiebestuur, pastoraal team, naaste familie en 
vrienden bij restaurant “tante Pos”, was goed voor elkaar.  
 

Op dit moment ben ik nog steeds aan het nagenieten. Intussen is het pastorale werk wel weer ver-
der gegaan. Uiteraard. Maar nog altijd voel ik mij in de ‘zevende hemel’, en ben ik onder de indruk 
van het feest, dat we samen mochten vieren. Dit laatste, dat we als parochie samen mochten vie-
ren, is voor mij nog wel het allerbelangrijkst. Voor mij was dit feest niet alleen een persoonlijk hoog-
tepunt, maar vooral een feest van en door ons allen! Goed voor onze verbondenheid en een stevige 
‘boost’ voor ons als Emmanuelparochie. 
 

Allen, die hun beste krachten hebben gegeven om dit alles mogelijk te maken, zeg ik oprecht en 
welgemeend: dank je wel! Een bijzonder woord van dank aan parochiebestuur, pastoraal team, en 
alle mensen van de Brigittakerk in Ommen. Wat jullie gedaan hebben, was heel speciaal! 
En, om niet te vergeten: de fiets komt nog! De fietsbel heeft U al gehoord tijdens de viering. Dit was 
een ‘vooraankondiging’; binnenkort hoop ik mij in de parochie nog dikwijls te kunnen verplaatsen op 
mijn nieuwe fiets. Gezond voor lijf en leden. Hartelijk dank aan allen, die ook hieraan hebben bijge-
dragen! 
 

God geve U allen Zijn rijkste zegen. 
 

Met vriendelijke groet, 
                                             Pastoor André Monninkhof 
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Nagekomen bericht 
 
Op de valreep ontvingen wij nog het volgende bericht van het Pastor Thomas Fonds 
 

Actie Pastor Thomas Fonds 2022 
 

Evenals voorgaande jaren verkopen wij weer goedgevulde (ingevroren )  
erwtensoep, bruine bonensoep,  
rookworsten, balkenbrij, bloedworst en bakleverworst  
voor het Pastor Thomas Fonds.  
 

Wij hopen velen van u te ontmoeten aan de  
Koelmansstraat 1a te Hoonhorst.  
De verkoop start op 13 november a.s.  
 
Natuurlijk  kunt u ook weer terecht voor prachtige kerstbomen.  
De verkoop van de kerstbomen start op zaterdag 3 december.  
 

Uiteraard kunnen alle locaties van de Emmanuelparochie aan deze actie meedoen.  
U kunt uw bestelling  opgeven op tel. 06 57 99 81 50  en wij maken een afspraak wanneer  
u het  gewenste kunt ophalen 
 

Wij hopen er weer een geslaagde actie van te maken en danken u voor uw aankopen!! 
Namens het Pastor Thomas Fonds,  
Herman van der Vegt 
 
 


