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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Heilige Cyriacus te Dalfsen 
Op 13 februari jl. was weer de jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd door de 
PCI’s  van Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Ommen en Vilsteren. Onderstaand 
treft u - in dichtvorm - het prachtige verslag aan van deze dag door één  van de deel-
nemers.  
  
De hemel was ons goed gezind.  
De storm was gaan liggen, zelfs geen harde wind.  
Zo gingen wij welgemoed   
Onze jaarlijkse Ontmoetingsdag tegemoet.   
Over de rode loper heen.  
Een hartelijk welkom door Marga klein Overmeen.  
Het griep virus eiste nog niet zijn tol.  
Heel geleidelijk liep de zaal mooi vol,  
  
Zoals elk jaar de gewoonte is.  
Wij begonnen met een plechtige H. Mis,  
Een welkomstwoord door Silvo Broeks, zoals altijd met een vrolijk gezicht.  
Herma Bremmer kwam naar voren met een prachtig gedicht.  
De titel was : “Doorbreek Eenzaamheid”.  
Deze stond op het gedachtenisprentje, die we kregen bij het afscheid.  
Pastoor Monninkhof was met de keuze voor deze ontmoetingsdag zeer tevree.  
Hij vond ons thuis horen bij “De Slimste Mens” op TV.   
Intussen werd het heel onrustig achter in de zaal,  
een mevrouw uit Ommen was niet goed geworden,  
maar op het eind van de Mis zei de pastoor dat het meeviel allemaal.  
Een koor uit Hoonhorst zorgde voor ondersteuning bij de zang,  
daarna met koffie, cake en ’n borrel, kwamen de gesprekken vanzelf op gang.                                                                                  
Daarvoor is die Ontmoetingsdag ook uitgevonden,   
er was lekkere soep en gesmeerde broodjes om deze morgen af te ronden.  
Daarna in het vrije uurtje was de belangstelling voor kaartspel en rummikub erg groot. 
Het regende intussen dat het goot.  
  
Herman Kampman kwam ons na de middag ’n uurtje vermaken.  
Gelukkig dat we allemaal redelijk dialect spraken.  
Hij las gedichten voor over wat hij in 75 jaar zoal beleefd had.  
Alles in het dialect en soms behoorlijk plat.   
Met de taal tegenwoordig had hij heel wat te stellen.  
Daar wist hij mooie verhalen over te vertellen.  
“Lieve dames, heren en transgenders”, zo horen ze nu ’n zaal toe te spreken.  
Hij had pas bij zijn buurvrouw net een transgender stofzuiger bekeken.  
Dat was ’n stofzuiger zonder zak.  
De mensen zoeken tegenwoordig allemaal ’t gemak.  
  
Hij wist nog hoe de bevalling van hem, veur zien Moe was ewes.  
En daornao kwamm’n d’r nog ’n stuk of zes.  
Toen zie’n vrouw zwanger was, “  
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ging hij verplicht mee naor de puf-klas.  
Dat vond hij flauwe kul, mar daor mos hij mar over zwiegen.  
Hij hef tenslotte nooit ’n kind hoeven te kriegen.  
Hij was gek op gehaktballen, as klein ventje al allicht.  
Ze waren hervormd en dus bidden . . . .met de ogen dicht.  
Dat hef hij later wel geweten,   
Zie’n breurkes hadden intussen, zie’n gehaktballen op evreten.  
Bie de katholieken zag hij later, bidden met de ogen open.  
Toen zag hij pas, hoeveel gehaktballen hij was mis elopen.  
Hoe wij ok over zie’n optreden dachten,   
Wie hebt er wel umme kunnen lachen.  
Veur Herman was dialect heilig, hij hûld niet van dat stadse gezemel,  
Hij dacht dat te straks ôk weh dialect mog proat’n in de hemel.  
Met ’n kopje thee en een plechtig Lof werd deze dag besloten.   
Het was weer ’n mooie dag, waar we volop van hebben genoten.  
Wij zijn iedereen die hier aan mee heeft gewerkt ontzettend dankbaar,  
en hopen van harte, tot het volgend jaar!  
  
Deelneemster Nellie Eykelkamp uit Dalfsen  
  
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

Het Angelusklokje luidt weer in Lemelerveld 
Het kleinste klokje (Angelusklokje) in de kerk luidde dagelijks om 6 of 
8 uur 12 uur en 18 uur. Op dat moment legde een ieder het werk neer 
en op de plek waar men was, werd het “Engel des Heren” (Angelus) 
gebeden. Dit 'ritmisch' klokkenspel begeleidt het eeuwenoude Ange-
lusgebed ofwel het gebed 'Engel des Heren'.  De gelovige wordt opge-
roepen op deze tijdstippen het Engel des Heren te bidden. Wanneer je 
dit gebed bidt, dan merkt je dat de gebedsregels precies begeleid 
wordt met het 'kleppen' en het 'na-luiden'. De pauzes geven de gelovi-
gen de gelegenheid om op 3 plaatsen het Weesgegroet te bidden. 
God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als moeder van de 
Verlosser, kortom de drukte van je eigen werk gewoon onderbre-
ken omdat je weet dat je uiteindelijk als mens alles aan Hem te dan-
ken hebt. Gewoon even stil worden ... en als daarbij een klokje klept, 
wordt die stilte vanzelf een vruchtbaar gebed zoals Maria dat ook 
heeft ervaren: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt ... 
Onze parochiaan Herman Koggel heeft eind vorig jaar een geheel nieuwe schakelkast gemaakt 
voor de grote klokken en heeft het nu zo gemaakt dat het technisch mogelijk is om dagelijks ook 
het Angelusklokje om 12 uur te luiden. Toch mooi dat een oude traditie in ere hersteld is. Nu is 
alles klaar is kan op zondag 1 maart om 12 uur het Angelusklokje luiden. In de viering van zater-
dagavond 29 februari hebben we aandacht geschonken aan het luiden van de Angelusklok. 
 

Urnenmuur  In Lemelerveld op het kerkhof zijn 
vrijwilligers al een aantal weken aan het bouwen 
met de tweede urnenmuur. Om een goede fun-
dering te krijgen zijn er eerst grote witte blokken 
gebruikt. Hierop werden de profielen gesteld 
waarna de gebakken stenen voor de muur ertus-
sen gemetseld konden worden . 18 januari, is er 
begonnen met het aanbrengen van de natuurste-
nen vensterbanken en de rollaag onder de alu-
minium frames van de urnennissen. De maat-
voering hiervan komt heel precies. Er werd een 
nauwkeurige verdeling gemaakt zodat je goed uit-
komt met de stenen want de frames moeten er 
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ook exact tussen passen. Dat is de metselaars 
wel toevertrouwd bijgestaan door vrijwilligers 
die al ervaring hadden opgedaan bij de bouw van 
de vorige urnenmuur in 2011. De onderste laag 
met nissen is aangebracht en van één muur ook al 
de bovenste laag. Het is daar nu zo hoog dat er 
vanaf een steiger gewerkt moet worden.  
 
 
 
 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

De kruisweg als spiegel. 
Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn ster-
vensproces in beeld brengen. Het is een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag 
plaatsvindt. De kruisweg biedt de mogelijkheid om biddend en herdenkend stil te staan bij wat Je-
zus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. 
 
 De 14 kruiswegstaties in 
de St. Nicolaaskerk van 
Lierderholthuis hangen na 
een ingrijpende restaura-
tie sinds februari 2016 
weer in de kerk. Al enkele 
jaren is erop Goede Vrij-
dag geen kruisweg in Lier-
derholthuis. Hierom heeft 
de pastoraatsgroep en 
Pastor Gerard Noordink 
besloten dit jaar in de 
veertigdagentijd extra aan-
dacht aan de kruiswegsta-
ties te besteden. Op de eerste zondag van de vasten is tijdens de preek de lijdensweg vertaald 
naar deze tijd. Kijkend naar diverse kruiswegstaties zien we het maatschappelijk lijden de ver-
drukking en arrestaties van mensen omdat ze voor hun eigen mening uitkomen. Persoonlijk lijden 
door ongewild verlies van werk of gezondheid. Door het toenemen van protocollen en bureau-
cratie vallen mensen soms tussen wal en schip. Gelukkig zijn er dan hulpverleners die je weer 
hoop en inzicht kunnen geven waardoor het lijden draaglijker wordt. Het was goed om deze 1e 
veertigdagenzondag stil te staan bij de kruisweg waarbij je kunt nadenken over wat deze lijdens-
weg voor jou betekent. 
 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 

Kerstpakketten actie “Van Heino voor Heino” door Caritas en Diaconie groot succes.  
 
Al een aantal jaren worden er door de Heinose bevolking rond Kerst boodschappen gedoneerd, 
waarvan kerstpakketten worden gemaakt voor Heinoërs, die een extraatje of een schouderklopje 
goed kunnen gebruiken. Dit alles onder het motto “van Heino voor Heino”. Afgelopen jaar hebben 
we met alle ingezamelde goederen ruim 120 pakketten kunnen maken. Hiervoor onze hartelijke 
dank en ook dank voor de vrijwilligers die hebben geholpen bij het maken en het bezorgen van de 
pakketten. 
 

Nieuwe actie “Van Heino voor Heino” 
REIZEN MET HET BOEKENWEEKGESCHENK 
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Met het boekenweekgeschenk kunt op zondag 15 maart gratis rei-
zen met de trein. 
 
Deze boekenweekgeschenken willen we graag inzamelen voor 
Heinoërs, die niet in de financiële situatie zijn om een treinreisje te 
maken. 

 
DOE MEE en doneer uw  boekenweekgeschenk uiterlijk vrijdag 13 maart 
in de daarvoor bestemde mand bij ‘The Read Shop’ in Heino. 
Eventueel kunt u dit boek na de actie weer terugkrijgen.  

 
Mocht u mensen weten of zelf interesse hebben om op zondag 15 maart gratis 
met de trein te reizen, dan kunt zich aanmelden via het  e-mailadres: kerstpak-
kettenactieheino@gmail.com.  
 
Hartelijk dank, Caritas en Diaconie Heino 

 
Sirkelslag in Heino 
De kinderen van groep 8 van basisschool de Dolfijn, in Heino, zijn weer begonnen met het vorm-
selproject als voorbereiding op het vormsel dat plaats vind op zaterdag 21 maart a.s. Eén van de 
vaste onderdelen van dit project is Sirkelslag. Dit jaarlijks terugkerende spel wordt gespeeld 
door heel Nederland en een deel van België. Dit 
jaar met maar liefst een totaal van 750 groepen jon-
geren. Op de Dolfijn deden er dit jaar genoeg kin-
deren mee van groep 8 om zelfs weer 3 groepen te 
vormen. Zo was er ook wat onderlinge competitie, al-
tijd leuk op de avond zelf om het fanatisme te zien. 
Afgelopen vrijdag 7 februari was het dan zover, 
rond 19.00 uur kwamen de hulpouders al binnen en 
ook de kinderen begonnen binnen te druppelen. De 
groep hulpouders kregen de eerste instructies en 
namen vast plaats in het lokaal waar ze ingedeeld 
waren. De eerste handelingen om het spel te kunnen 
starten werden al gedaan. Ondertussen waren alle 
kinderen ook aanwezig en konden we ze welkom heten en alvast een tipje van de sluier optillen. 
Ondanks dat Sirkelslag al jaren dezelfde formule heeft qua verloop van de avond, was het dit 
jaar toch een beetje anders dan anders. Dus ook voor ons, als doorgewinterde organisatie, was 
het even zoeken. Zo moesten we het spel bijvoorbeeld al starten voordat de echte live-uitzending 
was begonnen. Gelukkig verliep het zonder al te veel struikelblokken. De kinderen moesten letter-
lijk in het donker het eerste spel spelen. Na dit begin in het donker begon dan de live-uitzending 
van het spel om klokslag 19.40 uur. Het verdere verloop van de avond werd aan elkaar gekletst 
door Klaas van Kruistum en Elbert Smelt. Aan de 
hand van het Bijbelverhaal over Jona moesten 
de groepen allerlei opdrachten uitvoeren. Zo 
moest er bijvoorbeeld geblinddoekt en achter el-
kaar aanlopend bladeren gevonden worden in het 
lokaal. Dit jaar moest er voor het eerst samenge-
werkt worden met een ander team ergens in Ne-
derland. Dit team kreeg je automatisch toegewe-
zen aan het begin van de uitzending. Zo hadden 
we contact met heel andere plaatsen en moest er 
bijvoorbeeld een rebus naar elkaar toegestuurd 
worden via de app, om deze dan van elkaar op te 
lossen. Ondanks dat de opdrachten dit keer wat 

mailto:kerstpakkettenactieheino@gmail.com
mailto:kerstpakkettenactieheino@gmail.com
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meer denkwerk benodigde en minder actie, werd er toch enthousiast mee gedaan door de kin-
deren. We zagen deze avond enthousiasme, plezier, gezelligheid en teamwork! Het was dan ook al 
snel 21.30 uur geweest en dus tijd om naar huis te gaan. Normaal gesproken kunnen we dan af-
sluiten met in ieder geval de uitslag van de onderlinge strijd van de teams in Heino, maar ook dit 
onderdeel was dit keer anders dan anders. Helaas moesten we de kinderen dus zonder een uitslag 
naar huis sturen. Gelukkig werd in het weekend de uitslag dan toch bekend en zijn de kinderen op 
maandag verrast met een mailtje van het jongerenpastoraat Heino, met hierin de uitslag. Deze uit-
slag willen we jullie natuurlijk ook niet onthouden, dus bij deze.... 
De Dolfijn 1 - plek 151 
De Dolfijn 2 - plek 154 
De Dolfijn 3 - plek 350 
Zoals jullie kunnen zien hebben onze 3 groepen het geweldig gedaan! Want zoals al eerder is ge-
noemd, deden er in het totaal 750 groepen door heel Nederland en een deel van België mee! 
Ook mag wel genoemd worden, dat onze groepen tot de jongste behoren. 
De kinderen gaan nu verder met de rest van het vormselproject. Binnenkort gaan ze een dagje 
naar Utrecht, hier is ook een ontmoeting met hun Vormheer Mgr. Woorts. Ook een vormelin-
gendag staat nog op de planning bij voldoende aanmeldingen en natuurlijk op zaterdag 21 maart 
het Vormsel zelf. 
 
We houden jullie op de hoogte. 
Jongerenpastoraat Heino 
 
Liturgie 

Beste medeparochianen, 
 
In het kader van het Jaar van de Eucharistie heb-
ben we als pastoraal team van onze Emmanuelparo-
chie een aantal activiteiten “op touw gezet” om aan-
dacht te geven aan dit fundamentele en allerhei-
ligst sacrament. De reden hiervoor is, om bewust 
stil te staan bij het grote geloofsmysterie, dat we in 
de viering van de Eucharistie onder de gedaante van 
brood en wijn onze Heer en Verlosser, Jezus Chris-
tus zélf ontvangen.  
 
Daarom zal ik in de veertigdagentijd, onze jaarlijks 
terugkerende periode van doelbewuste bezinning en 
mindfulness, op de 2de, 3de, 4de en 5de zondag van 
deze voorbereidingstijd op Pasen een reeks cate-
chetische preken houden i.r.t. het sacrament van 
de Eucharistie. In deze serie van 4 preken zullen ver-
schillende thema’s de revue passeren, en zullen we 
ook inzichten en inspiratie tegenkomen van meer-
dere heiligen uit onze kerkelijke traditie zoals de 
heilige Cyrillus van Jeruzalem en Sint Augusti-
nus.   
 
De preken worden gehouden tijdens de zondagse Eucharistieviering in het Eucharistisch centrum 
van onze Emmanuelparochie. 
D.i. in de Sint Brigittakerk te Ommen,  
Nering Bögelstraat 1,  
om 11.00 uur,  
op de volgende zondagen: 
 
Zondag 2 in de veertigdagentijd – 8 maart 2020 
1ste catechetische preek: Samenkomen rondom de Levende Heer 
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Zondag 3 in de veertigdagentijd – 15 maart 2020 
2de catechetische preek: Aanbidden in Geest en Waarheid 
 
Zondag 4 in de veertigdagentijd – 22 maart 2020 
3de catechetische preek: Jezus daadwerkelijk Ontmoeten  
 
Zondag 5 in de veertigdagentijd – 29 maart 2020 
4de catechetische preek: Een Nieuw Leven leiden 
 
Van harte wens ik u veel zegen, inspiratie en goede moed toe in deze 40 daagse voorbereiding op 
het allerheiligste Feest van de Verrijzenis van de Heer.  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 
 
Catechese 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de bro-
chure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 
Woensdag 11 maart 20.00 uur 

Lezing over Engelen in Lemelerveld door  
R. Huyskes 

Woensdag 11 maart 20.00 uur 
Filosofie in Heino door pastor Butti 
(deze keer op 3e woensdag van de maand) 

Donderdag 12 maart 20.00 uur 
 Filmavond in Heino 
Woensdag 18 maart 19.30 uur 
 Info-avond ‘kerk op stap naar Utrecht’ in Ommen 

door pastoor Monninkhof 
Donderdag 19 maart 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 25 maart 20.00 uur 
 Filosofie in Ommen door pastor Butti 
 (iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 26 maart 20.00 uur 

Israël, een rondleiding in Dalfsen door  
pastor Butti (laatste van vijf avonden) 

Woensdag 1 april 20.00 uur: 
Ad Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door 
pastor Rutgers 

 (iedere 1e woensdag van de maand) 
Zondag 5 april 19.00 uur 
 Filmavond in Hardenberg 
Dinsdag 7 april 20.00 uur 
 Filosofie in Dedemsvaart door pastor Butti 
 (iedere 1e dinsdag van de maand) 
Zondag 19 april 14.00 uur 
 Emmanuel-wandeltocht in Hoonhorst 
 
Een vriendelijk verzoek om u van te voren aan te melden via het parochiesecretariaat of via de 
mail: InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 

Venite et Audite (Kom en Luister) 
Twee jaar geleden begon René Huyskes met een Katholiek radioprogramma op de Zwolse radio -
zender www.rtvzwollefm.nl. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rtvzwollefm.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cb4306deef7814fe3175f08d7b7a88bcb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637179806828342176&sdata=1hM%2BW%2FFJPbIWnC7BOZ0pyyy7FawjAmU0%2FSQnoCdJ5%2Bg%3D&reserved=0
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De directie van de omroep was dermate gecharmeerd van het programma, dat men er  een afle-
vering van heeft ingestuurd om mee te doen in een landelijke wedstrijd voor radiozenders. Het 
viel uiteindelijk buiten de prijzen omdat men in de eindmontage vergeten was om muziekblokjes in 
te lassen, iets wat de presentatoren niet te verwijten viel.    
Rtvzwollefm.nl  is een regionale zender en daarom alleen in de directe regio Zwolle via de radio te 
ontvangen. Daarbuiten is alles via bovenstaande 
link op internet terug te luisteren. 
Tot voor kort deed René het programma met Trudi 
Spoor uit Zwolle. Helaas heeft zij om persoonlijke re-
denen het werken voor de radio moeten stoppen. 
René heeft echter een uitstekende vervangster 
gevonden in Karin Drost uit Dalfsen, ook lid van 
de Emmanuelparochie. 
Het programma heet ‘Venite et Audite’  en wordt live 
uitgezonden op zondagavond van 18.00 tot 19.00 
uur. Via de website van de omroep is het laatste pro-
gramma ook altijd terug te luisteren, op ‘uitzending 
gemist’. U gaat op de website naar Radio en zoekt op 
de tijdtabel van zondagavond ‘Venite et Audite’. 
Als u openstaat voor een stukje spirituele verdie-
ping, of uw kennis over ons prachtige geloof wilt op-
krikken, dan kan dit programma u daarbij misschien 
behulpzaam zijn. 
De makers proberen wekelijks een gevarieerd pro-
gramma te brengen waarin katholieke gebruiken en 
tradities verklaard worden en uitgelegd. Er is altijd 
ruimte voor persoonlijke verdieping.  Ook inspire-
rende verhalen uit de wereldkerk, de actualiteit of geschiedenis passeren de revue. Met ze-
kere regelmaat kunt u ook muziekklanken beluisteren die u bekend zullen voorkomen. Het Om-
mense Intermezzo is via deze zender al diverse keren te beluisteren geweest. 
De makers hopen dat u er plezier aan zult mogen beleven. 
Graag tot horens. 
 

Retraite 
Op Aswoensdag 26 februari gaat alweer de twaalfde digitale retraite van de jezuïeten van start. 
Er zullen meer dan 15.000 mensen deelnemen. Daar zijn wij dankbaar voor. 
 
Tegelijk verlangen we ernaar het gebed te ondersteunen van meer mensen die biddend de 40-
dagentijd willen beleven. Jij kan daarbij helpen! 
 
Zo word je ambassadeur van de 40-dagenretraite: 
Vertel je vrienden over de digitale retraite en nodig hen uit zich in te schrijven via www.ignatiaans-
bidden.org. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen de retraite samen te doen door regelmatig bijeen te 
komen en uit te wisselen. 
Schrijf een stukje over de 40-dagenretraite in je parochie/kerk 
Deel op Facebook of in een groepsapp een link naar www.ignatiaansbidden.org. Vertel in 1 
zin waarom jij enthousiast bent. Bijvoorbeeld: "Vorig jaar was de digitale retraite een sterke in-
nerlijke reis naar Pasen toe. Ik verheug mij er opnieuw op. Bid jij ook mee?" 
Wees creatief. Ongetwijfeld kun je andere wegen vinden om te vertellen over de 40-dagenretraite. 
We zijn je zeer dankbaar! 
 
Over de 40-dagenretraite 2020 
De titel is: De morgen komt. De teksten zijn geschreven door dominee Judith van der Werf. 
Een primeur waar we blij mee zijn: Judith is de eerste vrouw en protestant die een digitale retraite 
voor de jezuïeten maakte. 
 
Wil je anderen meteen uitnodigen zich in te schrijven voor deze retraite?  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fignatiaansbidden.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0242b13ba59445e944227ca9f%26id%3D5f065e7b64%26e%3D2e46301529&data=02%7C01%7C%7C0eee11b2ea044a7512fc08d7b3b97500%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637175481417247516&sdata=qgiQB7QnpLHaFOLAVTj7ruSVyTEO75K%2Bc0BqM8pAWic%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fignatiaansbidden.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0242b13ba59445e944227ca9f%26id%3D5f065e7b64%26e%3D2e46301529&data=02%7C01%7C%7C0eee11b2ea044a7512fc08d7b3b97500%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637175481417247516&sdata=qgiQB7QnpLHaFOLAVTj7ruSVyTEO75K%2Bc0BqM8pAWic%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fignatiaansbidden.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0242b13ba59445e944227ca9f%26id%3D9c55ef367d%26e%3D2e46301529&data=02%7C01%7C%7C0eee11b2ea044a7512fc08d7b3b97500%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637175481417267526&sdata=%2BVMyzflwqOSmwADaVp%2FXf3pKcmvYf2n5AqfpiALnEks%3D&reserved=0
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Word jij onze ambassadeur? www.ignatiaansbidden.org 
  
Guido Attema, Karin Benoist, Nikolaas Sintobin sj en Rick Timmermans 
 
Nieuws van het bestuur: 

Vertrek pastor Johan Rutgers 
Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten. 
Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming 
ontvangen en wel om als parochievicaris te gaan werken voor twee  
parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en de Utrechtse Heuvelrug)  
en de parochie Sint Lucas (Leusden en omgeving).  
Pastor Rutgers wordt de tweede priester van het ene pastoraal team 
dat voor deze twee parochies is benoemd.  
Pastor Rutgers zal gaan wonen in de pastorie van Barneveld. 
 
Over een datum en plaats waarop wij als Emmanuelparochie afscheid gaan  
nemen zult u nog worden geïnformeerd. 
Voor onze parochie is het vertrek van pastor Rutgers een verlies.  
Voor de ontvangende parochies een verrijking. Het parochiebestuur en het 
pastoraal team feliciteren de parochies Sint Lucas en Sint Maarten met deze 
benoeming alsook pastor Rutgers zelf.  
Wij wensen hem van harte nog enkele mooie gezegende maanden in onze  
parochie en een goede voorbereiding op zijn nieuwe parochie. 
 
Het parochiebestuur en pastoraal team 
 
Liturgie 

Chrismamis 2020 
 
De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 8 april in de Onze 
Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).  
 
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom: iedereen is hiervoor dan ook van harte uit-
genodigd. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties 
vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de 
olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat 
voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de 
priesters hun wijdingsbeloften. 
 
Kardinaal Eijk nodigt degenen die naar de Chrismamis ko-
men uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen 
voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee 
en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam mee-
nemen, voor dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. 
Bovendien graag kleding voor de Kledingbank van de Ge-
meenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen 
met financiële moeilijkheden kunt helpen. In het bijzonder is 
er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de 
hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen 
van de middelbare school. Daarnaast is er een tekort aan 
boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. 
Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. Voorafgaande 
aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in 
het portaal van de kerk. 
 
Foto: Chrismamis 2018: onze aartsbisschop voegt reukwerk toe aan de Chrismaolie (voor doopsel, 
vormsel, priesterwijding en altaarwijding) 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fignatiaansbidden.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0242b13ba59445e944227ca9f%26id%3D9c55ef367d%26e%3D2e46301529&data=02%7C01%7C%7C0eee11b2ea044a7512fc08d7b3b97500%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637175481417267526&sdata=%2BVMyzflwqOSmwADaVp%2FXf3pKcmvYf2n5AqfpiALnEks%3D&reserved=0
http://www.santegidio.nl/
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Vergeven en verzoenen…..peace of cake? 
 
In het weekend van 28/29 maart a.s., de 5e zondag van de veertigdagentijd, zal er in de meeste 
van onze kerken aandacht zijn voor vergeven en verzoenen. Onderstaande tekst is hierop een in-
leiding. In de verkondigingen van dat weekend wordt erop teruggekomen. 
 
Vergeven begint met het stellen van een daad: je bent bereid de ander te vergeven, dat is wat je 
wilt doen. Maar dan pas begint het proces in jezelf. Want vergeven gaat niet zomaar. Vergeving wil 
niet zeggen dat het onmiddellijk koek en ei moet en kan zijn tussen jezelf en de ander. Dat is een 
ander proces, het proces van verzoening. 
Veel mensen denken dat vergeving een daad op zich is, en dat is gedeeltelijk waar. Vergeving is 
inderdaad een daad. Misschien is vergeving: het oordeel over een ander aan God geven? De Bijbel 
leert dat het oordeel God toekomt. God leert ons geen oordeel over anderen te hebben maar te 
vergeven. In dat NIET oordelen vertrouw je dat God uiteindelijk een rechtvaardig oordeel over alle 
mensen zal vellen. Over de ander, over jezelf! 
Maar vergeven is niet een daad die je één keer doet. Vergeven is ook een innerlijk proces, voor zo-
ver het gaat om de pijn die je aangedaan is. Stel dat mijn vriend Jaap mij met een groot mes in de 
arm snijdt. Ik moet naar het ziekenhuis en er worden dertig hechtingen geplaatst, bij iedere hech-
ting komen er verwensingen naar Jaap bij mij naar boven. Ik ben boos en heb pijn: Jaap is er de 
oorzaak van. 
Er komt een moment dat ik van mijn woede af wil en niet altijd met Jaap bezig wil zijn. Uiteindelijk 
vergeef ik Jaap, of hij dat nu aan mij vraagt of niet, al zou het makkelijker zijn als hij het vroeg en 
geniet van de vrijheid doordat ik niet meer met dat oordeel in mijn hart en hoofd rondloop. 
Later op controle bij de dokter haalt hij het verband van mijn arm en ik denk weer de nodige ver-
wensingen aan het adres van Jaap. Had ik hem dan niet vergeven? Dat wel, maar met de pijn ko-
men de herinneringen. Met iets minder moeite vergeef ik hem weer. Dit herhaalt zich totdat het ver-
band pijnloos verwijderd kan worden en het litteken nauwelijks meer te ontdekken is. 
Vergeven doe je net zo lang tot de dingen die je zijn aangedaan geen pijn meer veroorzaken. 
Daarna komt de vraag op, hoe je met de ander moet omgaan. Als ik Jaap vergeef, moet ik dan 
weer goede vrienden met hem zijn? Antwoord: absoluut niet! Dat heeft niets met vergeven te ma-
ken – dat is verzoening. Verzoening is een soortgelijk proces dat plaatsvindt na de vergeving. 
Wanneer Jaap direct na zijn daad spijt betuigt en ik hem kan vergeven, is de weg naar verzoening 
open. Want we zien allebei het verkeerde van de zaak in en willen allebei van het oordeel af. 
Vervolgens lijkt het proces dat dan start op dat van de vergeving. Jaap wil weer op de oude voet 
verder, maar zolang de pijn overheerst, heb ik daar moeite mee. Een redelijke afstand is dan een 
wijs besluit. 
We hebben elkaar vergeven en zoeken naar herstel en verzoening. In zo’n proces is het goed je 
relatie opnieuw te definiëren. Hoe staan we nu tegenover elkaar? Er is dus minimaal tijd nodig om 
het vertrouwen weer op te bouwen. 
Denk niet dat wanneer je elkaar vergeeft de relatie weer bij het oude zal zijn, emotioneel of in de 
liefde. De man die zijn vrouw bedriegt, verdient haar toewijding en liefde niet meer. In een proces 
van vergeving kunnen zij weer bij elkaar komen en in een proces van verzoening kunnen zij hun 
huwelijk weer herstellen. Dat zijn twee processen die elk tijd, energie, veel gesprekken en verdriet 
kosten. 
Als jij fout geweest bent, dan zul je in het verzoeningsproces pas werkelijk de door jou aangerichte 
schade ontdekken. Dat is vervelend maar leerzaam. Je leert dat zonde nooit loont. Het lijkt altijd 
zoet, snel en duister, terwijl verzoening pijnlijk langzaam en in het licht gebeurt. Dat we de ko-
mende Veertigdagentijd hier mee bezig mogen zijn met de hulp van God.  
Pastor Hans de Vries 
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Pastoraal artikel van de maand 

Honderd-en-een-of-nog-meer 
 
Op de lagere school zat ik in de klas bij Anneke (niet haar echte naam). 
Anneke hield niet van leren; ze had er grote moeite mee.  
Op de vraag hoeveel centimeters er in een meter pasten, moest ze het 
antwoord schuldig blijven. Daar wist de meester van de derde klas wel 
raad mee: Anneke mocht (moest!) voor in de klas gaan staan met een 
grote meetlat van een meter, met daarop zwarte en witte blokjes van een 
centimeter, precies honderd blokjes in totaal dus.  
Die blokjes mocht (moest!) ze tellen.. de ene keer kwam ze uit op achten-
negentig, de andere keer zelfs op honderd-en-een-of-nog-meer. 
Afschuwelijk, wat vonden wij dat vreselijk voor haar. We zagen haar pa-
niek telkens groeien.  
Later, in haar volwassen leven heeft Anneke haar huis opengesteld voor kinderopvang. Zij had de 
langste wachtlijst van alle oppashuizen in haar woonplaats. Iedereen wilde zijn of haar kind bij haar 
onderbrengen. Want, wat kon Anneke dát goed, met kinderen omgaan; zij zette zich in voor méér 
dan honderd procent; voor honderd-en-een-of-nog-meer.  
 
We kennen allemaal wel voorbeelden uit onze jeugd, van een klasgenootje waarvan altijd gezegd 
werd dat het ‘bepaald geen licht was’, maar die later beduidend meer heeft gepresteerd dan ieder-
een voor mogelijk hield. Misschien bent u zelf zo iemand. Misschien ben ik zo iemand.  
Ieder mens, jong of oud, is een ‘licht’ op een of ander gebied, ieder mens heeft bepaalde begaafd-
heden. De één kan dit goed, de ander kan dat beter. De kunst is het ontdekken van dat licht, van 
die begaafdheden en ze dan ook daadwerkelijk in te zetten.  
  
Iets waar ik heel trots op ben in onze parochie, is de jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd door 
een aantal geloofsgemeenschappen. Met vele parochianen komen we samen om een mooie en 
waardevolle dag te beleven. We vieren samen eucharistie, we ontmoeten elkaar bij de koffie en 
maken het gezellig met een advocaatje met slagroom of een borreltje. Onze caritasmensen teke-
nen telkens voor de organisatie, zij zetten zich voor meer dan honderd procent in, honderd-en-een-
of-nog-meer dus, om zo`n dag te laten slagen; het mag onze deelnemers aan niets ontbreken! 
Maar als u denkt, dat de organisatie alleen een licht is voor de deelnemers; dat het licht als het 
ware maar één kant op schijnt, dan hebt u er niet alles van begrepen. We zijn daar een licht voor 
elkaar.  Organisatie en bezoekers. Allemaal: de één voor de ander, de ander voor één.   
 
Wat ik maar zeggen wil: Vanuit het Evangelie worden we uitgenodigd. Ontdek jouw licht en laat het 
schijnen. Zet het niet onder de korenmaat! 
 
Marga klein Overmeen, pastoraal werkster.  
 


