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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Vitus te Dedemsvaart 

De 7 sacramenten in zes glas-in-lood ramen 
 
Menigeen van u zal het wellicht al zijn opgevallen dat er sinds kort, 6 glas-in-lood  
ramen hangen in de droogloop tussen de kerk en het parochiecentrum. Af-
gelopen januari zijn deze ramen aan onze geloofsgemeenschap Dedemsvaart ge-
schonken door parochianen van de helaas gesloten kerk in Lunteren. Maar door-
dat wij ze nu bij ons hebben opgehangen, zouden we kunnen zeggen dat ze toch  
een beetje “binnen de [Rooms-Katholieke] familie zijn gebleven”.  
 
De zes glas-in-lood ramen, beelden zoals de titel van het artikel reeds aangeeft, de  
7 sacramenten uit. Van links naar rechts, zoals ze zijn opgehangen ziet u: Wijding – 
Eucharistie – Doopsel & Vormsel – Huwelijk – Gods Barmhartigheid / Biecht – 
Ziekenzalving. Hieronder heb ik bij ieder raam een korte beschrijving geschreven, 
zodat u hopelijk de sacramenten gemakkelijk kunt herkennen in de ramen. De be-
schrijving houdt de volgorde aan zoals de ramen in de droogloop van links naar 
rechts zijn opgehangen. Wij hopen dat u zult genieten van deze prachtige  
glas-in-lood ramen. 

 
Wijding  
In dit eerste raam kunnen we het gewijde ambt van 
diaken – priester – bisschop herkennen. In het 
Nieuwe Testament roept Jezus zijn apostelen aan 
het begin van zijn openbare optreden op, om Hem  
te volgen en vissers van mensen te worden 
(Mt.4:19, Mc.1:17). 
 
We zien de visser in de boot het net binnenhalen, 
dat vol met vissen zit. In het beeld van de boot kun-
nen we de Kerk herkennen, het water is de wereld 
en in het net de armen van de Heer, de vissen dat 
zijn wij; de gelovigen. De lichtstralen die van boven 
komen, is de genade van God die door de gewijde 
bedienaar (de visser) heen werkt en zijn dienstwerk 
zegent en begeleid.  

 
Eucharistie 
In dit tweede raam, kunnen we wat gemakkelijker het 
sacrament dat het uitbeeldt herkennen, namelijk de 
Eucharistie. Het brood en de wijn, het lichaam en bloed 
van Christus. De Bijbeltekst die in het raam zélf wordt 
aangehaald komt uit het 26ste hoofdstuk van Mattheüs 
en is het Laatste Avondmaal, waar Jezus tegen zijn 
apostelen zegt: “Neemt, eet; dit is Mijn Lichaam.” En 
verder: “Drinkt allen hieruit. Want dit is Mijn Bloed van 
het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot verge-
ving van zonden.” (Mt.26:26-29). 
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Doopsel & Vormsel 
Dit derde raam maakt dat, hoewel er 7 sacramenten zijn, we maar zes 
ramen hebben hangen. In dit raam staan namelijk het Doopsel én het 
Vormsel afgebeeld.  
 

We zien op de achtergrond, het blauwe water van de Jordaan waarin 
Jezus werd gedoopt en linksboven zien we de heilige Geest die als een 
duif neerdaalt, zoals Mattheüs ons vertelt in zijn evangelie (Mt.3:16). 
 

Op de voorgrond zien we nogmaals de heilige Geest, maar dan uitge-
beeld als brandende tongen van vuur, waarover we lezen in het Bij-
belboek; de Handelingen van de Apostelen, over de uitstorting van de 
heilige Geest op het Pinksterfeest (Hand.2:3). 

 
 
Huwelijk 
In dit vierde raam zien we het verbond tussen man en vrouw; het 
sacrament van het huwelijk.  
 

We zien in het midden van het raam, man en vrouw die elkaar lief-
devol bij de handen vasthouden, terwijl zij beiden door Gods lief-
devolle vaderhanden worden omgeven.  
 

Ze zijn beide niet langer alleen en op zichzelf aangewezen, maar 
vormen samen een eenheid, één vlees, zoals Jezus het ons leert in 
het evangelie (Mt.19:6; Mc.10:9).  
 
 

 
Gods Barmhartigheid / Biecht  
In dit raam zien we, naast de Eucharistie, het meest waardevolle  
Sacrament dat de Kerk heeft, het is tevens ook wel het meest onbegrepen 
sacrament te noemen; dat van Gods Barmhartigheid oftewel: de Biecht.  
 

We zien links het lege kruis van de verrezen Heer en rechts Jezus` ver-
gevende hand, die zich ná zijn verrijzenis via en door Zijn apostelen uit- 
strekt over de mens die zich durft neer te buigen voor Gods vergevende  
liefde (Joh.20:23).  
Er gaan stralen van genade uit van Jezus` helende en vergevende  
handen, want dat is wat Hij wil doen; de zondaars vergeven en hen  
opheffen uit de zonden waarin zij vastzitten.  
 

 
Ziekenzalving 
In dit laatste raam zien we het sacrament van de ziekenzalving. We kunnen 
er de zieke in herkennen die door de priester wordt gezalfd met de ziekenolie  
en door hem wordt gezegend (Jak.5:14).  
 

Links staat de beschermengel van de zieke op wacht, om over hem of haar 
in dit aardse leven te waken en als het zover is de mens te begeleiden naar 
het hemelse leven bij God, wiens hemelpoorten reeds geopend zijn en 
waarvan we het stralende licht rechtsboven al mogen zien.  
 
Graag wil ik met name Martin Huizendveld, Ferdinand Redder,  
Herman Koenjer bedanken voor de goede contacten met de geloofs-
gemeenschap in Lunteren en het ophalen van deze prachtige glas-in-lood 
ramen en Ben Viskaal voor prachtig symmetrisch ophangen van de ramen.  
 
Pastor Johan Rutgers, pr.  
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Carnavalsviering Lemelerveld 
 
Zo’n feest is het zelden geweest! Inmiddels is bekend dat Prins Oetra de scepter gaat zwaaien over 
ons Sprokkeldorp. Echter, voor de bekendmaking van de nieuwe prins tijdens de gala-avond, 
mocht Prins Lukus 2.0 met zijn gevolg komen opdraven in de Heilig Hartkerk voor de altijd gezel-
lige Carnavalsviering! Nou en dat heeft hij geweten!  
Bij binnenkomst kreeg 
de raad van elf een 
warm welkom van nie-
mand minder dan de 
Heujschudders! Zij 
hebben flink wat muziek 
in de viering geblazen! 
En dat deden zie niet 
alleen. 
Ook het, normaal zo 
keurige koor Voices, 
deed een (muziek)noot 
in het zakje en ging he-
lemaal los. Pastor 
Noordink, die de leiding 
had over deze viering, 
kon alle gekheid wel 
waarderen en genoot 
met volle teugen! Thema 
van de viering was; 
‘Een keer wat anders!’. Nou, dat kun je wel zeggen! 
Want laten we eerlijk zijn, heeft u ooit eerder een dweilorkest en polonaise in de kerk gezien? In de 
opening refereerde pastor Noordink aan de serie De Luizenmoeder die zondagavond weer op de 
buis te volgen is. Onmiddellijk werd er door de muzikanten ingezet en met het overbekende: “Hallo 
allemaal’ werd iedereen een bijzonder vrolijk en hartelijk welkom geheten. Het ging hard, maar elke 
kerkbezoeker jong of oud, genoot met volle teugen. 

De overweging na het evangelie ging ook 
een keer wat anders. Pastor Noordink 
mocht een kleine pauze nemen om het 
woord te geven aan een oppermedewer-
ker van de lokale COOP. 
Gezeten in een koninklijke zetel vertelde 
deze Wijze Grijze uitgebreid over alles 
waar hij het deze viering NIET over ging 
hebben. Gewoon, omdat het een keer wat 
anders is. Zelfs de vernieuwde N348 met 
z’n smalle afritten, daar ging hij het niet 
over hebben, omdat de BAM ook moet heb-
ben gedacht dat smalle afritten een keer 
wat anders zijn. 
Ook enkele leden van de raad van elf moch-

ten een schietgebedje doen en werden door pastor Noordink in het O-tje genomen. Het slotwoord 
was uiteraard voor aftredend Prins Lukus 2.0. 
Hij heeft genoten van het afgelopen jaar, en van deze bijzondere viering. Als dank had hij voor alle 
aanwezigen een ansichtkaart met de groeten van Prins Lukus 2.0. 
Schitterend! Wat een sfeer en gezelligheid. Dit belooft wat voor volgend jaar. De toon is gezet. Dit 
mag u niet missen. U wordt nu al uitgenodigd voor volgend jaar. En tussendoor mag u ook ko-
men, zo vaak als u wilt, aldus Pastor Noordink. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

Vormsel. 
Acht weken lang bereiden de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool Sint Nicolaas zich 
voor op het Vormsel. Dit is uiteraard voor alle kinderen, ook al kies je uiteindelijk niet voor het  
sacrament. Het project bestaat uit acht thema's. Op school worden er drie thema’s ingeleid door 
pastor Gerard Noordink en vijf door de klasse leerkracht. Hierna gaat het mee naar huis en kun-
nen kinderen met hun ouders samen aan het project werken. Van de elf kinderen hebben er 
vijf gekozen het vormsel te willen ontvangen. Voor minder dan tien vormelingen komt de hulpbis-
schop niet naar Lierderholthuis daarom is er besloten om aan te sluiten bij de vormselviering 
van de vormelingen van groep 8 van basisschool de Dolfijn in Heino. Deze plechtige viering 
vindt plaats op zaterdag 23 maart om 18.00 uur in de Rooms katholieke kerk te Heino. In het kader 
van het vormselproject gaan de kinderen vooraf op donderdag 21 maart samen met pastor Gerard 
Noordink en enkele ouders naar Utrecht. Er wordt een bezoek gebracht aan de Domkerk en de 
Domtoren, maken kennis met de stad én met hulpbisschop Ted Hoogeboom. Hij geeft tijdens 
het bezoek o.a. uitleg over het vormsel.   

 
Vorderingen restauratie 
Vorig jaar is allereerst aan de trap naar de toren van de kerk een val beveiliging in de vorm van 
een kooiconstructie aangebracht. De loopbrug over de gewelven van de kerk is vervangen door 
een nieuwe loopbrug en voorzien van leuningen. Zo kunnen op een veilige manier onderhouds-

werkzaamheden uitgevoerd worden. 
Op dit moment zijn de vrijwilligers met de renovatie van de toren begonnen. De galmbordopleg-
gingen in de toren zijn door roest aangetast en worden vervangen. Zodra dat klaar is kunnen de 
nieuwe galmborden met behulp van een hoogwerker weer in de toren geplaatst worden. Als laat-
ste is dan nog de houten balkkoppen onder de klokkenstoel aan de beurt.  
 
Diaconie 
Ontmoetingsdag PCI Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen en Vilsteren  
op 14 februari jl. 
 
Onderstaand treft u - in dichtvorm - het verslag aan van deze dag door één van de deelne-
mers. 
Prachtig weer op deze Ontmoetingsdag, het leek wel voorjaar. 
En de rode loper lag dit jaar keurig klaar. 
De naamkaartjes werden weer opgespeld. 
Dit jaar zo’n 140 welgeteld. 
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Ook Lemelerveld heeft zich bij Ommen, Vilsteren, Hoonhorst en Dalfsen aangesloten. 
Die hebben daar vast geen spijt van, wat hebben wij genoten. 
Silvo Broeks heette ons welkom op zijn eigen spontane manier. 
Voor Pastoor Monninkhof was het zijn eerste ontmoetingsdag hier. 
“Laat je hart spreken” wat het thema voor deze dag was. 
Herma Noordman die daar het volgende gedicht over voorlas. 
Als je de zon in je hart laat zwijgen,  
is het moeilijk vriendschap te krijgen. 
Als je de zon in je hart laat schijnen,  
zal veel ellende snel verdwijnen. 
Als je de zon in je hart laat spreken, 
kun je ook een spontane hand naar een ander uitsteken. 
Bovendien was het ook nog Valentijnsdag. 
Marga Klein Overmeen toonde een prachtig rood hart, omdat je dat ook niet vergeten mag. 
 

Daarna begon de H. Mis, waarin Marga, de Pastoor heeft geassisteerd. 
Die had een mooie toespraak, recht uit het hart,  
en niet uit het hoofd geleerd.  
Het koor uit Ommen ondersteunde de zang van het publiek. 
Miranda Temmink zorgde, evenals in het lof, voor orgelmuziek. 
Koffie en thee daarna, liet iedereen zich goed smaken. 
Tussendoor was er tijd voor afhandeling van de financiële zaken. 
Ook voor iedereen nog een drankje voor de gezelligheid. 
Intussen waren de broodjes gesmeerd  
en de soep warm. Het was al etenstijd. 

 
In de middag pauze even slapen, ook een spelletje doen, dat kon. 
Maar een groot gedeelte ging even wandelen in de zon. 
We zagen de temperatuur tot 17 à 18 graden stijgen. 
Het kostte moeite om iedereen om 2 uur weer binnen te krijgen. 
 

Daar wachtte ons Jan Riesewijk, om ons ’n uurtje te vermaken. 
Dat lukte prima. We kregen van het lachen zere kaken.  
Hij speelde ooit in “Van Jonge Leu en Oale grond”  
vandaar dat hij ons noe in het Twents te woord stond. 
Ik zal ok mien beste doen ’n betjen zo te schrieven, 
want ’t mot natuurlijk wel vroluk blieven. 
Hij stond geweldig op ons katholieke geloof te pochen. 
Dat wie met ’n vroluk gezicht deden, wat wie eigenlijk niet mochten. 
Vooral Twentenaren vond hij ’n uutbundig ras. 
Hij dacht dat ’t Sallandse iets meer behoudend was. 
Dat de Bisschop, Pastoor Monninkhof noar Salland had gedirigeerd,  
noar ’n betjen rustiger wateren, misschien niet verkeerd.  
Hij vertelde’n  ok ’n annekdote uut zien verkeringstied. 
Het was echt gebeurd. Hij had verkering met een mooie griet. 

Zie dachte’n  “Het” mos ok mar is gebeuren, mar wel veilig, dus Jan mos op pad. 
Bie de apotheker, ’n geschikte keer’l, heffe uutleg ehad. 
’t Was wel tegen evallen, det wolle wel weten. 
De volgende dag maakten hij kennis met heur Olders, ok al met ’t eten. 
Vader bidden veur. Zo ging dat toen. 
Jan vroeg of hij dat noa ’t eten mog doen. 
Hij begon met 3 weesgegroeten en ’n oefening van berouw. 
Toen nog ‘n keer en nog ’n keer en noar de 5de keer, stopte hij mar gauw. 
Later zei zien meisjen, “Ik wist niet dat ie zo streng katholiek was”, 
En toen zei Jan “en ik wist niet dat oe Vader apotheker was”. 
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In Twente goat ok zo vulle karken dichte  
of wordt gebruukt voor goeie doelen. 
Mar Maria-kappelletjes verrijst overal uut de grond as paddestoelen. 
Dat past wel bie ’n Twentenaar,  
lekker eenvoudig. Effen ’n keersken opsteken en klaar. 
Tot slot zong Jan het Ave Maria in ’t Twents  
en speulde het op accordion. 
De woorden waren niet goed te verstoan, mar ik weet wel hoe het begon. 
“ Goeiendag Maria “ en zo begon elk couplet. 
Doarmee hef Jan Riesewiek ’n punt achter zien optreden ‘e-zet. 

 
Na ’n kop koffie of thee begon het lof. 
’n Koor van vrijwilligers heeft gezongen, dat ging tof. 
Door de voorgangers werd de aanbidding altijd geknield  
op het randje van het toneel gedaan. 
God dank, ze bleven nu met de wierook achter het altaar staan. 
Met angst en beven zagen wij dat al jaren zo gebeuren.  
Gelukkig vielen er nooit doden of gewonden te betreuren. 
Tot slot bedankte Silvo iedereen die aan het slagen van deze 
ontmoetingsdag heeft meegedaan. 
Daar sluiten wij ons graag bij aan. 
Alle medewerkers stonden de hele dag voor ons klaar. 
Hartelijk dank en hopelijk tot volgend jaar. 
 
Deelneemster: Nellie Eijkelkamp 
 
Onze kerk en het milieu 
Voorlichting ecologische voetafdruk op 23 april 
Zoals iedereen weet, staat duurzaamheid en klimaat hoog op de agenda. Niet alleen van de 
politiek maar ook bij burgers, van jong tot oud. Daarbij speelt vooral de dringend gewenste afname 
van CO2 een belangrijke rol. Ben je ook benieuwd wat op dit moment jouw bijdrage aan het duur-
zaam maken van onze aarde is, en hoe je het beste die bijdrage kunt verhogen? Kom dan naar de 
voorlichting ecologische voetafdruk op 23 april aanstaande in Lemelerveld. Dan gaan we op 
speelse wijze bezig met het vaststellen van je huidige ecologische voetafdruk, en gaan we in 
groepjes onderzoeken hoe we die kunnen verkleinen. De avond wordt georganiseerd door de 
geloofsgemeenschap in Lemelerveld en vindt plaats in hun parochiecentrum. Het adres is 
Posthoornweg 6. Bij deze voorlichting zijn alle parochianen van de Emmanuelparochie uitgenodigd. 
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Meld je aan door een mail te 
sturen naar info@parochielemelerveld.nl 
 
Nieuws van het team: 
40 dagen mindfulness. Dát is hoe ik aan een goede vriend van me de veertigdagentijd ooit eens 
heb proberen uit te leggen. Want al pratende kwamen we samen tot de conclusie, dat alles wat ik 
me voorneem om in deze periode te onderhouden, overeenstemde met – althans zijn idee en visie 
op– mindfulness en hij is er wel aardig is thuis te noemen.  
 
Om “mind-full” ofwel met “volle aandacht” de dingen te doen. Zelf vind ik voor mij als gelovig mens 
“toewijding” een gepaster woord, maar er zit geen onoverbrugbaar verschil tussen beide begrippen. 
Dus, meer toewijding voor gebed, stilte, meditatie en contemplatie. Maar ook meer toewijding en 
bekommernis om zoveel andere dingen te doen óf om ze juist te laten. Belangrijk is met name denk 
ik, om de A/ander meer centraal stellen in mijn leven, met liefde, compassie en barmhartigheid. Dit 
door steeds meer toewijding te hebben voor de bron van waaruit ik leef.  
 
Maar deze bron is geen abstract en hoogverheven of ongrijpbaar begrip. Deze bron is God. En 
door mijn geloof in Hem, de daadwerkelijke ontmoeting met een persoon: Jezus. Want wie Hem 
ziet, ziet God, omdat Zij één zijn (vgl. Joh. 14,9. 10,20).  
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Ja, de veertigdagentijd is zo ontzettend veel meer dan minder eten, meer gebeden prevelen en 
geld weggeven aan hen die het nodig hebben. Dat is wel belangrijk, begrijp me niet verkeerd, maar 
hierin schuilt de valkuil om het geheel als een soort van “lijstje” te beschouwen waarop je de dingen 
die je gedaan hebt kunt afvinken.  
 
Deze periode is dus inderdaad een tijd van mindfulness, een tijd om met volle aandacht en meer 
toewijding voor de bron van waaruit je leeft, te leven.  
 
Maar hoe je het ook noemt, laat deze 40 dagen een pelgrimstocht en ontdekkingsreis zijn naar Pa-
sen. Waarin je erachter komt wat die persoonlijke ontmoeting met Jezus en wat Zijn verrijzenis voor 
jou persoonlijk betekent, in jouw leven van alle dag.  
 
Pastor J.A. Rutgers, priester 
 
 
 
De vastenboodschap van Paus Franciscus en de Vastenbrief van Kardinaal Eijk voor de veer-
tigdagentijd kunt u vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl 


