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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
 
Sint Brigitta te Ommen 

Viering op de Vecht 
Vele belangstellenden woonden de 
interkerkelijke Viering op de Vecht 
bij. De dienst werd gehouden vanaf 
een drijvend podium waar de dagen 
daarvoor het meerdaagse Festival op 
de Vecht gehouden werd. Bezoekers 
volgden de dienst vanaf het water, 
zoals in bootjes en op een drijvende 
tribune, en vanaf de kant. De werk-
groep die de organisatie van de vie-
ring jaarlijks op zich neemt, koos dit 
jaar voor het thema Levend Water. 
Gereformeerd predikant Hans Baart 
verzorgde het welkom, pastoor  
André Monninkhof de meditatie en gereformeerd-vrijgemaakt predikant  
Kees van Dijk nam de Bijbellezing voor zijn rekening. Een voor deze gelegenheid 
samengesteld kinderkoor en het koor Intermezzo zorgen voor de muzikale omlijs-
ting. Via deze link is de viering te bekijken: https://youtu.be/GW5B44ewM_k 

 

 

De rommelmarkt 
Ook deze zomer werd tijdens 2 Ommer Bissinghdagen 
de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij de Brigittakerk. 
Naast de verkoop van diverse boeken en tweedehandse 
spulletjes werden er ook weer veel pannenkoeken ver-
kocht. Als vanouds smaakten die prima. Veel vrijwilligers 
hebben zich ingezet om deze dagen tot een succes te 
maken. 
 
 
 
 

 
Heilige Cyriacus te Dalfsen 

Oecumenische Vredesdienst  
zondag 29 september om 09.30 uur in de Grote Kerk in Dalfsen. 
Het thema van deze dienst is: Vrede verbindt over grenzen. 
In de liturgie komen hemel en aarde samen. In de hemel zijn wellicht geen grenzen, 
maar hier op aarde struikelen we er continu over. De ervaring van nu is dat grenzen 
mensen tegenhouden en dat grenzen verdelen. Als we bidden tot God is het vooral 
om ons mensen te verbinden met God zelf, met anderen en met de aarde en alle 
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schepselen. Wij bidden grenzeloos. Wij kunnen over grenzen heen stappen en zo samen werken 
aan een wereld van vrede. U en jij worden van harte uitgenodigd om deze Vredesdienst bij te wo-
nen. Voel ook de vrijheid om iemand uit te nodigen voor deze dienst en deze persoon mee te ne-
men om deze bijzondere dienst bij te wonen. De voorgangers in deze dienst zijn Tabitha Keuning 
en Hans Enthoven. Het Herenkoor uit Dalfsen ondersteunt de liederen. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of limonade. 
Podium van Kerken 
 
Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte 

Gebedsviering op de Schuinesloot  
Zondag 7 juli hebben wij een zeer geslaagde gebedsviering op een melkveehouderij op de 
Schuinesloot gehad. Er waren maar liefst ruim 150 personen aanwezig uit de gehele Emmanuel-
parochie en uit de omgeving. Samen bidden en zingen “met hart, hoofd en handen” en luiste-
ren wat er verteld werd over het boerenleven. 

 

 

 

 
 
Na afloop bleven de mensen nog lang met elkaar praten onder het genot van koffie en thee met 
krentenwegge, koek en cake. Ook was er gelegenheid om het bedrijf te bezichtigen. 
Tevens was er een, gesponsorde, proeverij van allerlei melkproducten. 
We kunnen met elkaar terugkijken op een bijzondere zondagmorgen. 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Bestuurswisseling Pastoraatsgroep Lemelerveld 
Eind mei hebben we in de pastoraatsgroep afscheid genomen van Diny Berghuis.  
Binnen de groep had Diny het profiel catechese en onderhield zij de contacten met de basis-
school. Ruim 8 jaar heeft zij zich hiervoor ingezet, waarvoor we haar op de laatste vergadering 
hebben bedankt. 
Wij zijn blij dat haar plaats wordt ingenomen door Cor de Gooijer, hij gaat profiel Diaconie doen 
en Lyda Hofhuis gaat over naar profiel Catechese. 

        
Nieuwe Kerkdeuren 

 
De H. Hartkerk van Jezus in Lemelerveld heeft prachtige nieuwe 
kerkdeuren. 
 
Theo Koggel, een vakman in de bouwtechniek heeft op vrijwillige basis 
de gehele kerkdeuren gerestaureerd inclusief het hang- en sluitwerk. 
Eerst nauwkeurig alles uitgetekend en vervolgens de klus uitgevoerd. Hij 
heeft er wel 360 uur aan gewerkt. Het resultaat mag er dan ook zijn, de 
deuren zijn weer als nieuw.  
 

 
 
 
 

Op zondag 19 augustus Tentdienst in Lemelerveld met als thema: 
“Op Adem Komen” 
Dit thema van de tentviering werd op ludieke wijze ver-
tolkt door pastor Joop Butti en de leden van de voor-
bereidingsgroep. In een aantal sketches werd het, op-
nieuw talrijke, publiek een heldere spiegel voorgehou-
den. Ze lieten zien hoe we met de tong gemakkelijk 
knopen kunnen leggen die we met onze tanden nog 
niet weer los kunt krijgen. 
 
De sketches maakten duidelijk hoe we vaak bezig zijn om 
elkaar te overschreeuwen en er nauwelijks aan toe ko-
men eens goed naar elkaar te luisteren, hoe we onszelf 
een enorme druk opleggen en veelal vergeten echte 
rustmomenten te pakken om op adem te komen. Tijd om eens lekker niks te doen! 
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Het koor Palet uit Luttenberg sloot, o.a. met het lied ‘Pak maar mijn hand’ van Nick & Simon, 
mooi aan bij het thema. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door Miranda Temmink. 
Het was weer een tentdienst waarin de saamhorigheid van ons unieke dorp voelbaar was en 
die tevens een prima start betekende van de slotdag van een fantastisch Sukerbietenfeest. 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Afronding renovatie werkzaamheden 
Onder aansturing van Johan Hilgenkamp zijn we twee jaar gele-
den gestart met de voorbereiding van een omvangrijk onderhouds-
project. Vorig jaar is allereerst aan de trap naar de toren van de 
kerk een val-beveiliging in de vorm van een kooiconstructie aan-
gebracht. De loopbrug over de gewelven van de kerk is vervan-
gen door een nieuwe loopbrug en voorzien van leuningen. Zo kun-
nen in de toekomst op een veilige manier onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd worden. De grootste klus was het vervangen 
van de galmborden in de toren. Een aantal borden was behoorlijk 
slecht zodat besloten is om nieuwe galmborden te maken. De ijze-
ren oplegging van de borden waren  door roest ernstig aangetast 
en zijn daarom ook vervangen. Tonny Mensink heeft in zijn werk-
plaats de nieuwe constructie gemaakt en voorbereid met behulp 
van een verrekijker. Door een groot aantal hard zwoegende vrij-
willigers werden op 28 juni de galmborden weer teruggeplaatst. 
 

Vrijwilligersochtend op zondag 13 oktober 
In en om de St. Nicolaaskerk zijn meer dan 70 vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk, 
kerk maken. Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet nodigen de locatieraad en de pasto-
raatsgroep iedereen van harte uit voor de vrijwilligersochtend op zondag 13 oktober.  
We beginnen om 9.00 uur met een communieviering in de kerk en aansluitend gaan we naar Café 
de Olde Wettering voor een gezellig samen zijn. Deze ochtend maken we ook tijd en ruimte vrij 
om terug te kijken op vele jaren inzet van de vrijwilligers. Om ongeveer 12.00 uur sluiten we de 
ochtend af met een eenvoudige broodmaaltijd.  
 
Sint Stephanus te Hardenberg 

Uitnodiging Emmanuelwandeling 
Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in onze Emmanuelparochie: op initiatief van 
Jan Holtkuile uit Heino organiseren de 11 geloofsgemeenschappen om de beurt een Emmanuel-
wandeling voor de hele parochie. Op zondag 15 september is de geloofsgemeenschap St. Ste-
phanus in Hardenberg aan de beurt. Bij deze willen wij u allen van harte uitnodigen om mee te 
wandelen; we maken er een gezellige middag van! 
Om half 2 beginnen we met een kopje koffie of thee in de Stephanuskerk, Mulderij 10 in Har-
denberg. U kunt de auto parkeren bij de Aldi of bij de Jumbo, niet bij de sportschool naast de 
kerk, want daar worden flinke boetes uitgedeeld! De bedoeling is dat we om ongeveer 2 uur als 
groep gaan wandelen. Voor de mensen die slecht ter been zijn, staat er een huifkar klaar, die 
hen via een andere weg naar het punt zal brengen waar we met ons allen gaan pauzeren.  
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We verwachten tussen half 4 en 4 uur terug te zijn bij de kerk, daar kunt u dan nog even gezel-
lig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.  
Als u gebruik wilt maken van de huifkar, wilt u zich dan van tevoren aanmelden bij Gert of  
Veronique Reimer. Onze telefoonnummers en mailadressen vindt u hieronder. Voor het wandelen 
hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.  
We hopen op een grote opkomst en uiteraard hopen we ook op mooi weer!  
 
Gert Reimer, 06- 55834529, g.reimer@ziggo.nl 
Veronique Reimer, 06 – 22301264, v.reimer@ziggo.nl  
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

Vrijwilligers de ‘DRIJVENDE KRACHTEN’ in de kerk 
Presentatie tijdens de POMPDAGEN 

van 21 tot 24 augustus te Heino. 

Veel werk wordt gedaan in en vanuit de kerk door vrijwilligers. Zij zijn de drijvende krachten, on-
misbaar draagvlak voor pastores en de kerkgemeenschap. Vrijwilligers binnen de kerk zijn niet 
meer weg te denken.  

De kerk is een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Er wordt veel werk 
verzet om de geloofsgemeenschap van Heino vorm en inhoud te geven. We beseffen vaak niet 
hoeveel werk er wordt verzet. Werk dat vaak niet opgemerkt wordt, maar dat wel gebeurt door 
veel enthousiaste mensen. Daarom zetten we met de tentoonstelling de ‘Drijvende krachten’ alle 
vrijwilligers tijdens de pompdagen in de schijnwerpers.  

De hoeveelheid aan werkgroepen worden in een symbolisch overzicht weergegeven. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van o.a. bloemen en natuurlijke materialen. Aan de attributen waarmee de 
vrijwilligers werken zijn ze te herkennen en bij welke werkgroep ze actief zijn.  

Sint Vitus te Dedemsvaart 

Vlag in top voor jubilerende pastor Wenker  
Op 29 juni werd in de prachtig versierde  
St. Vituskerk te Dedemsvaart in een 
plechtige eredienst herdacht dat pas-
tor Wenker zijn 50 jarig priester-
jubileum vierde. 
De koren Juventa en Con Amore luis-
terden de viering op met gezang.   
Velen hadden de weg gevonden naar de 
St. Vituskerk waar de vlag in top hing. 
Aan het einde van de prachtige viering 
bood dhr. Ben Viskaal namens de ge-
hele Emmanuelparochie de pastor een 
cadeau aan; hij kreeg een flat screen  
aangeboden waar hij bijzonder blij mee 
was. 
Aansluitend was er in het parochiehuis een geanimeerde receptie, waar de vele bezoekers pastor 
Wenker de hand drukten en hem alle goeds voor de toekomst wensten. 
 
Liturgie 

Cursisten ‘voorgaan in uitvaarten’ lopen stage 
Eén van de werken van barmhartigheid is het begraven van onze doden. Zoals het begin van het 
leven met veel liefde is omgeven, en we ook stil staan bij belangrijke momenten ‘tussendoor’, zo 
willen we ook, wanneer het levenseinde daar is, de gestorvene alle eer geven en hem of haar 
een passend afscheid gunnen. 
 

mailto:g.reimer@ziggo.nl
mailto:v.reimer@ziggo.nl
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Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, zijn we hierbij graag van dienst. In onze 
parochiekerken kunnen we voor Uw dierbare een eucharistieviering, woord- en communievie-
ring of gebedsviering houden. In zo’n uitvaartviering staan we uiteraard stil bij het verdriet om 
het verlies van degene, die we uit handen moeten geven. Maar we danken ook voor zijn of haar 
leven, bidden dat hij of zij in Gods vrede mag zijn, en dat God ons en allen die met ons meele-
ven, de kracht en de moed mag geven om samen de draad van het leven vast te houden. 
Deze uitvaartvieringen worden voorgegaan door leden van het pastoraal team. Maar het is ook 
mogelijk, dat een voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap de dienst verzorgt. Deze paro-
chiële uitvaartvoorgangers worden zeer gewaardeerd, omdat zij vaak uit de plaats zelf komen en 
hierdoor de overledene en diens nabestaanden, goed kennen. Omgekeerd is ook voor de nabe-
staanden de betreffende voorganger vaak geen onbekende. 
Als parochie willen wij deze vorm van betrokkenheid en dienstverlening graag op peil hou-
den. Daarom zijn we als pastoraal team heel blij, dat zich een aantal parochianen bereid hebben 
verklaard om zich door middel van een cursus en praktijkstage te bekwamen in het voorgaan in 
uitvaartvieringen. Ze zijn een welkome aanvulling op de groep van parochiële uitvaartvoorgangers, 
die in onze geloofsgemeenschappen, reeds actief zijn. 
Genoemde personen hebben het cursusgedeelte inmiddels met succes afgerond. Nu gaan ze 
bezig met hun praktijkstage. Hierdoor kan het zijn, dat U hen in de komende tijd zult ontmoeten bij 
de voorbereiding van en het voorgaan in uitvaartdiensten. Samen met een lid van het pastoraal 
team zullen zij een bezoek brengen aan de nabestaanden voor een voorbereidend gesprek. 
Hierna bereiden zij samen met de betreffende pastor (en ook onder diens verantwoordelijk-
heid), de uitvaart voor; en gaan ook samen met de pastor voor in de viering. Het spreekt voor zich, 
dat dit in goed overleg gaat met U als familie van de overledene. 
We hopen, dat de cursisten een leerzame stage mogen hebben, en dat ze bij U – als het aan de 
orde is – op een warm welkom mogen rekenen. 
Namens het pastoraal team, pastoor André Monninkhof 
 
Diaconie 

Boerderij-viering                                                                                      

 
Op zondag 29 september houden we een bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en 

de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf  
van de familie Koggel, Oude Dijk 7 te Dalmsholte. 

 Dit jaar heeft de boerderij-viering als thema “geworteld zijn”.  
In de agrarische sector ben je met je werkzaamheden letterlijk en figuurlijk gebonden aan de plek. 

Gebonden aan de grond en de bedrijfsgebouwen, en daardoor ook sterk verbonden met de 
omgeving, waar families vaak al generaties lang “geworteld zijn”. 

De dienst begint om 10.00 uur met koffie. 
De werkgroep Kerk in Platteland organiseert deze viering, die geleid wordt door pastoraal werkster 

Marga Klein Overmeen.  
Na de dienst is er gelegenheid om de boomkwekerij van de familie Kog-
gel te bezichtigen. Zij kweken een zeer uitgebreid assortiment bomen en 
heesters, algemeen voorkomende soorten maar ook zeldzamere. Ook ad-
viseren ze u graag over de juiste plek voor uw boom of heester met als de-
vies: "De kracht van de boom zit niet in de takken maar in de wortels". 
De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit.  
 
Nieuws van het team: 

Omzien in verwondering (maar ook een beetje vooruitkijken) 
Terugblik op mijn eerste jaar in de Emmanuelparochie 
Uitgesproken op 11 juni jl. bij de voorjaarsvergadering van de pastoraatsgroepen in Lemelerveld 
 
De tijd vliegt. Inmiddels ben ik bijna een jaar werkzaam in deze Emmanuelparochie. Negen maan-
den zijn nu al weer voorbij. Het was een periode van ‘verwachting’: wat zal deze nieuwe uitdaging 
mij brengen. Straks ga ik met vakantie. Maar nu wil ik met U terugblikken: “omzien in verwondering”. 
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Op 1 september 2018 was mijn eerste werkdag. In de vroege ochtend van deze zaterdag ben ik 
vanuit Enschede – door mistflarden – naar Dedemsvaart gereden. Daar stond een bus klaar. Deze 
bracht mij en nog veel meer pelgrims uit alle ‘windstreken’ van onze parochie voor een bedevaart 
naar Kevelaer. Hiermee is mijn tocht door Noord Oost Salland begonnen. 
Inmiddels is deze eerste ochtendnevel opgetrokken. De ‘contouren’ van onze parochie beginnen nu 
voor mij in het zicht te komen. 
Het wordt me duidelijk, dat de nadruk ligt op de (afzonderlijke) locaties. Op hun eigen stek, geven 
zij vorm aan ‘nabijheid’. Maar tegelijk staan ze ook stil bij hun vitaliteit, en denken ze na over hun 
toekomst. Deze bespiegelingen hebben betrekking op de eigen geloofsgemeenschap, maar ook op 
het kerkgebouw. Zo hoor ik over een ‘groene kerk’ (Lemelerveld), maar klinken er ook woorden als: 
‘kerk als baken’; ‘dorpskerk’; en ‘stiltecentrum’ (Dalfsen).  
Toch bespeur ik ook wel enig “Emmanuelgevoel”. Bijvoorbeeld tijdens de korendag in Lierderhol-
thuis, de bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes, de processie in De Belte, de ontmoetingsdag van 
de PCI in Lemelerveld, de uitwisseling bij diverse gezamenlijke vergaderingen, bij het caritasgebeu-
ren (PCI Emmanuel en de lokale caritasgroepen), en het Diaconaal Café. Conclusie: Soms is het 
zoeken naar wat we met elkaar hebben; maar toch weten we elkaar, als samenwerkende geloofs-
gemeenschappen, wel te vinden. 
Naar mijn gevoel is de Emmanuelparochie zeker geen ‘sterfhuisconstructie’. Er is weliswaar sprake 
van het afbouwen van traditionele vormen. Maar volgens mij zijn we als parochie en haar geloofs-
gemeenschappen ook bezig met opbouw: samen werken we aan nieuwe vormen, die ook in de 
toekomst pastoraat en nabijheid mogelijk zullen maken, zij het misschien in sommige opzichten op 
een ietwat andere manier. 
Wat de toekomst ons brengen zal, zien we bijvoorbeeld in het profiel liturgie. Vanaf het najaar van 
2020 zullen we als pastoraal team naar alle waarschijnlijkheid niet meer alle weekendvieringen 
kunnen invullen. Deze verwachting hebben we inmiddels gedeeld met de diverse locaties. We heb-
ben nog een jaar, om samen te overleggen, hoe we de vieringen in het eucharistisch centrum 
(Ommen) en op andere locaties te zijner tijd vorm gaan geven. Kwaliteit van de liturgie vinden we 
als pastores erg belangrijk. Daarom ook hebben we een cursus verzorgd voor nieuwe uitvaartvoor-
gangers, en zal er ook nog een training komen voor onze lectoren. 
In onze parochie neemt de diaconie een belangrijke plek in. Zoals een bisschop eens heeft gezegd: 
“Als de kerk niet dient, dan dient ze tot niets.” Of, in woorden van paus-emeritus Benedictus: “ie-
mand een glas water geven, is even belangrijk als het vieren van de eucharistie”. In deze woorden 
kan ik me helemaal vinden. Daarom droom ik van een initiatief als San Egidio: een gebedsviering 
en vervolgens met de soepkar rond. In onze parochie wordt de betrokkenheid, die wij voelen bij wat 
er leeft onder haar mensen, onder meer zichtbaar in boerderijvieringen, inloopmiddagen/eettafel 
(onder meer in Dedemsvaart) en het project ‘duofiets’ (in Vilsteren). Genoemde projecten zijn in-
middels genomineerd voor een diaconale prijs van ons bisdom (Ariënsprijs). Zo mogen we, wat met 
elkaar vieren, ook concreet maken in het leven van alledag! 
Van groot belang vind ik ook de catechese. Zo heb ik op diverse plekken eerste heilige communie-
vieringen en ook de voorbereiding ervan mogen meemaken. Lesgeven is voor mij een nieuwe di-
mensie, maar met de hulp van collega’s (lesplannen maken) heb ik hier toch een begin mee kun-
nen maken. Bij de voorbereiding van de eerste heilige communievieringen zie ik enerzijds veel in-
zet van lokale werkgroepen en leerkrachten van school (chapeau). Door communicanten en hun 
ouders wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het project; er worden leuke activiteiten georga-
niseerd; en bij het grote moment zelf, de eerste heilige communieviering, is de kerk prachtig ver-
sierd. Maar hoe gaat het verder, als het hierna weer maandag is? Beklijft alles? Continuïteit is ge-
vraagd. Immers: is ons geloof geen leerproces, dat ons hele leven doorgaat? Hiernaar ben ik nog 
op zoek. 
Naar ik hoop, kan de voortgang van dit leerproces ook geholpen worden door het vormingspro-
gramma “Inzicht en uitzicht”, dat we als pastoraal team in het nieuwe seizoen 2019/2020 zullen 
aanbieden. In een prachtige kleurenfolder, die U binnenkort zult ontvangen, vindt U heel wat activi-
teiten, cursussen, en inspiratiebijeenkomsten. Hierbij hopen we velen van U te mogen ontmoeten. 
Met een goed gevoel, kijk ik ook terug op de samenwerking met mijn nieuwe collega’s. In ons pas-
toraal team zijn er verschillende accenten. De kracht van ons team, ligt in de verscheidenheid er-
van. Waarschijnlijk zal ons team de komende jaren kleiner worden. Maar toch blijven we op zoek 
naar aanvulling en ook naar andere krachten, die ons in het pastorale werk in onze parochie zullen 
kunnen ondersteunen. Als pastoor ben ik trots, dat er vanuit onze parochie op dit moment vier per-
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sonen zijn, die een opleiding volgen bij het bisdom. Het betreft de opleiding tot diaken, catechist en 
diaconaal assistent. Eén van hen heeft zijn opleiding inmiddels voltooid. 
Als pastoraal team werken we aan een pastoraal beleidsplan voor onze parochie. Welke ‘stippen 
aan de horizon’ zien we? Hoe gaan we dit aanpakken? Inmiddels ligt er een eerste concept, waar-
over een brainstorm heeft plaatsgevonden met het parochiebestuur. In het najaar zullen we ook de 
locaties erbij betrekken, want als team en bestuur willen we alles doen, in goed overleg met hen. 
Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen, zijn we geen eilanden, maar werken we 
samen met andere kerken en maatschappelijke groeperingen. Gaat het over de oecumene, dan 
staat respect voor de eigen identiteit van de diverse kerken voorop. Maar de kansen voor samen-
werking, bijvoorbeeld op diaconaal vlak, laten we zeker niet lopen. In het sociaal domein hebben 
we als parochie contact met de vier burgerlijke gemeenten, waarbinnen onze parochie zich bevindt. 
Zo hebben we met de gemeente Ommen gesproken over onderwerpen als: armoedebestrijding, 
rampenplan en de koopzondagen. Ook met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Raalte hebben 
we dergelijke contacten. 
Behalve bij het pastoraat ben ik als pastoor ook betrokken bij het parochiebestuur van onze Em-
manuelparochie. Als parochiebestuur proberen we het pastoraal gebeuren in onze parochie en 
haar geloofsgemeenschap zo goed mogelijk te faciliteren (mogelijk te maken). Aandachtspunten 
zijn onder meer het financieel beheer, de zorg voor de gebouwen, en ook de parochieadministratie. 
Voor dit laatste hebben de gezamenlijke bisdommen aan hun parochies een nieuw systeem aange-
reikt; ook wij zijn nu bezig om dit nieuwe systeem geleidelijk aan in te voeren; maar hier komt een 
hoop bij kijken. Achter de schermen gebeurt er veel meer dan U denkt! Om dit allemaal vol te kun-
nen houden, zoeken we nog een nieuwe secretaris en ook een opvolger voor onze eerste pen-
ningmeester. Als parochie staan we er financieel relatief nog redelijk voor; maar het mag ons niet 
gaan ontbreken aan mensen! 
Gelukkig valt er ook kerkelijk in het komende jaar het nodige te vieren. Het 50-jarig priesterfeest 
van pastor Anton Wenker is inmiddels geweest. Hier kunnen we mooi op terugkijken. Maar we 
hebben ook nog het nodige tegoed. Zo bestaan in 2020 in Hoonhorst kerk en dorp maar liefst 250 
jaar (kerkelijke viering op 13 september 2020); en in mei van het volgend jaar hoopt de locatie De-
demsvaart haar 200 jarig bestaan te vieren! Verder zullen we met pastoraal werker  
Gerard Noordink nog vieren, dat hij 40 jaar werkzaam is in het pastoraat (najaar 2020). 
Recent zijn er twee studies verschenen over parochievernieuwing. Met name het boek “God reno-
veert” is op dit moment een tophit. Samen met Marga klein Overmeen en Johan Rutgers, zal ik het 
komend najaar dan ook een cursus gaan volgen over hoe we kansrijk kunnen blijven werken aan 
bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen. 
Samenvattend: ik voel me als een vis in de Vecht. Mijn verhuisdozen zijn nu alle uitgepakt, en ik 
ontdek, dat ik me goed thuis voel bij U, op het platteland. De derby’s tussen de verschillende voet-
balverenigingen in ons gebied, zal ik in mijn agenda blijven schrijven. Uit de wedstrijdbezoeken, die 
ik heb gebracht, heb ik geleerd, dat de ‘derde helft’ weliswaar gezellig is, maar niet volstaat. Ook 
discipline en saamhorigheid zijn nodig, op sportief gebied, maar ook in onze parochie. 
Daarom: geniet nu nog even van deze warme zomer. Voor straks: wie goat weer ‘d’r an”. 
                                            Pastoor André Monninkhof 
 

! BEDANKT ! 
“Ouderdom komt met gebreken.” Dat hoor ik steeds vaker en voel ik ook weleens. Het minder func-
tioneren van het geheugen is bij vele ouderen één van de eerste ‘gebreken’. Ook bij mij. Voordat ik 
het vergeet, wil ik dus iedereen bedanken voor de goede wensen en vele geschenken, die ik ont-
vangen heb bij mijn Gouden Priesterjubileum. Het werd drie keer mooi gevierd. Eerst in Dedems-
vaart, waar ik woon, op zaterdagavond 29 juni. De volgende dag op zondagmorgen op Slagharen 
in de kerk waar ik gewijd ben. Op de zaterdag daarna in ‘t olde schoeltie’ in Oud Lutten vierden we 
met mijn familie, de familie Wenker-Schrijver, neven en nichten. Allemaal mooie feesten. Nogmaals 
hartelijke dank. Ik kan en durf niet proberen iedereen persoonlijk te danken. Ik ben bang, dat ik 
iemand, ‘het beste paard van de stal’, vergeet. 
Steeds weer word ik gevraagd wat mijn plannen voor de toekomst zijn. Steeds weer ben ik geneigd 
vroom te antwoorden: “Deo Volente” (=wat God wil). Natuurlijk probeer ik wel eens wat vooruit te 
denken “wat Gods wil zal zijn”. Wat zijn mijn verplichtingen en mogelijkheden? Wat mag men van 
mij verwachten? 
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Op 1 mei 1968 heb ik in Mill Hill, Londen, voor de toenmalige Algemene Overste van de Mill Hill 
Missionarissen voor eeuwig trouw gezworen aan de Congregatie en gehoorzaamheid aan de over-
sten. Die verplichting voel ik nog steeds. 
Op 29 juni 1969 ben ik Priester gewijd en heb de verplichtingen van het priesterschap op me ge-
nomen. Zo heb ik ook trouw en gehoorzaamheid gezworen aan de Kerk en de Bisschoppen onder 
wie ik zou dienen. In de wijdingsceremonie verzekerde de Bisschop mij, dat ik priester zou zijn voor 
eeuwig. Dus priester-missionaris blijf ik tot in eeuwigheid. Ik voel me geroepen dat waar te maken 
naar best vermogen. 
Wat kan ik nog betekenen als priester-missionaris op mijn ‘oude dag’? Het woord priester komt van 
het Grieks-Latijnse woord presbyter en betekent letterlijk ouderling. Een oude, wijze, ervaren, 
raadsman werd blijkbaar bedoeld. Dat zou ik nu dus zeker moeten zijn. 
Bij de priesterwijding werd ik gewijd tot sacerdos in het Latijn. Letterlijk zou je sacerdos kunnen 
vertalen als de bedienaar van het heilige. Voor de bediening van het HEILIGE is de priester apart 
gezet. Een derde woord voor priester is pontifex. Het woord betekent letterlijk bruggenbouwer. Het 
wordt vaak vertaald als hogepriester of bisschop. Een gewoon priester moet natuurlijk helpen 
‘bruggenbouwen’, verbindingen maken.  
Ten slotte wordt de priester in vele talen vader genoemd, b.v. Father, Père, Padre. In jongere jaren 
had ik er weleens moeite mee als oudere mensen mij ‘Father’ noemden. Nu op mijn leeftijd mag 
dat wel. Kinderen op de Filippijnen noemden mij vaak lolo = opa, vanwege mijn ‘grijze’ (d.i. blonde) 
haren. Dat was vriendelijk bedoeld.  
Al die namen geven mij inspiratie en motivatie genoeg om me nog steeds dienstbaar te maken als 
priester-missionaris. Natuurlijk ben en blijf ik medegelovige, medechristen en, zolang ik hier woon, 
medeparochiaan. “Amare et servire” (=liefhebben en dienen) is het motto van mijn Congregatie. 
Dat is een levenslange opdracht. 
Anton H.M. Wenker 
(Missionaris van Mill Hill) 
(Assistent Priester en Emeritus Pastor Emmanuel Parochie) 
 
Diaconie 

“Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…” 

Beste mensen, 

Op 16 oktober 2019 organiseert de werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg…”  
een middag met als thema: Voettocht naar Santiago de Compostella. 
We hebben Hans Schoorlemmer, verbonden aan het Dominicanenklooster Zwolle bereid ge-
vonden ons mee te nemen en te vertellen over zijn voettocht naar Santiago de Compostella.  

Van oudsher hebben bedevaarten, naar welk bedevaartsoord ook, een religieus karakter: pel-
grims reisden daarnaartoe ten einde daar aanwezige relikwieën te vereren. Ook ondernam men 
een bedevaart ter uitvoering van een aan God gedane belofte, of vanwege boetedoening. 

Religieuze, of in elk geval levensbeschouwelijke, motieven spelen ook thans vaak een rol. Doch 
een aanmerkelijk deel van de pelgrims dat tegenwoordig naar Santiago reist, doet dit vanwege het 
cultuurhistorische erfgoed op de route, vanwege de fysieke uitdaging of om, vaak in samen-
hang met ontwikkelingen in het eigen leven, geruime tijd in een geheel andere omgeving te ver-
keren. 

Ook Hans Schoorlemmer ging deze uitdaging aan en aan de hand van foto`s en verhalen wil hij 
ons graag meenemen op deze bij bijzondere reis en ervaring. 

                                    
      We organiseren deze middag op;                                 

Woensdag 16 oktober om 13.30- 16.00 uur in het parochiecentrum van de geloofsgemeen-
schap H. Hart van Jezus Posthoornweg 6 in Lemelerveld.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
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Catechese 

Inzicht en Uitzicht 
 
U hebt of krijgt een dezer dagen de eerste uitgave van 
‘Inzicht en Uitzicht’ in handen. Deze brochure is he-
lemaal nieuw en bevat een impressie van wat er in het 
komende winterseizoen in de verschillende locaties 
van onze grote Emmanuel parochie in Salland en de 
Vechtstreek op het programma staat. 
U vindt in deze kleine glimmende uitgave een twintig-
tal activiteiten waarvoor en waarbij we u graag uit-
nodigen. Vaak beperken we de toegankelijkheid van 
onze catechetische en kunstzinnige avonden, de 
lezingen en de excursies tot onze lokale gemeen-
schappen. En eigenlijk is dat jammer. Met dit over-
zicht hopen we u uit te dagen deel te nemen aan een 
van de activiteiten ook over de grenzen van uw eigen 
geloofsgemeenschap. 
 
Er staan lezingen op het programma, maar ook cur-
sussen. Er zijn doe-dingen en excursies. 
Kortom een gevarieerd aanbod dat ons allen aan het 
denken wil zetten. Zo hopen we een bijdrage te leve-
ren aan de verdieping van ons geloven en zo ook 
onze geloofshorizon te verbreden.  
 
Aan de hand van een ontwerp dat we ontleend hebben aan de PKN van Heino hebben we op onze 
eigen manier dit aanbod van pastorale activiteiten in onze parochie verzameld. Sommige daarvan 
zijn samen met onze reformatorische mede-christenen georganiseerd. Ook bij alle andere le-
zingen en projecten nodigen we hen en andere geïnteresseerden van harte uit. Het aanbod wil 
zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat iedereen die geïnteresseerd is mee kan doen. 
 
Dit aanbod is wellicht een eerste stap om in de komende jaren in ons gebied grensoverschrijdend 
gastvrij te zijn. We hopen zo met elkaar ons geloven een gedeelde en diepere fundering te geven. 
 
Samen met de inbreng van alle profielhouders gemeenschapsopbouw uit de lokale pasto-
raatsgroepen, met hun creativiteit en coördinatie, hebben we dit kunnen realiseren.  
Gidion van Tongeren heeft alles verzameld en bij elkaar gebracht. Hij heeft ook het hele drukpro-
ces begeleid. Met ondersteuning en inbreng van het gehele pastorale team en dankzij de middelen 
van ons parochiebestuur hebben we dit mogelijk gemaakt en dankzij de bezorgers van het 
parochieblad hebt u of gaat u deze mooie brochure in uw brievenbus aantreffen. Mocht dat 
onverhoopt niet zo zijn dan zij er (extra) exemplaren te verkrijgen in uw parochiesecretariaat of 
achterin het kerkgebouw. 
 
We hopen van harte u te mogen ontmoeten als deelneemster of deelnemer van een van de 
activiteiten. En neem vooral gasten mee!! 


