
Verslag Parochieavond donderdag 21-11-2019 in het Parochiecentrum (door Jefrem Hulsman) 

1. Henk Heerink opent om 19:30 de parochieavond. 

2. Openingsgebed (door Joop Butti). 

3. Verslag parochieavond 29-11-2018, hier zijn geen opmerkingen over 

4. Mededelingen locatieraad, terugblik op het afgelopen jaar (door Henk Heerink) 

- De dames Dia en Betsie Habers gaan verhuizen. Zij zullen de woning naast de kerk 

(eigendom van de kerk) gaan verlaten. Het pand is van 1874, het op één na oudste 

gebouw in Lemelerveld (Het oudste gebouw is Klein Statum aan de Blikman Kikkertweg 

3, uit 1868). Het pand is 10 jaar lang in gebruik geweest als noodkerk. Het is een brood- 

en kruidenierswarenzaak geweest met een café voor de mannen en een huiskamer voor 

de vrouwen.  Het is 85 jaar in gebruik geweest als bakkerij met winkel/drogisterij. De 

oude oven en deegmachine staan nog steeds in het achterhuis. 

- Op de vorige parochieavond is er een enquête gehouden over de toekomst van de kerk. 

Wat gaat er gebeuren met de kerk, wat als de kerk dicht gaat. Tijdens deze avond is er 

een video gemaakt. Deze video is beschikbaar gesteld aan de provincie om 

verantwoording af te leggen  voor de ontvangen subsidie voor het project “Samen op 

weg” (van Eddy Oude Wesselink). 

- De locatieraad en pastoraatsgroep gaan kijken naar de visie van de kerk en de 

kerkgebouwen. 

- 1x per maand is er een overleg hierover met de pastoraatsgroep en de locatieraad. 

- Er is een offerte aangevraagd bij het Oversticht, zij gaan een onderzoek doen naar de 

toekomst van de gebouwen: de Kerk, het parochiecentrum, woning  (gezusters Habers) 

en voormalige Jongensschool (Bakkerij van der Most). 

- Er is een werkgroep met: Mark van der Most, School (Mariëtte Reimert), Alex 

Hondshorst (woont tussen de kerk en de bakkerij), de Gemeente en vanuit de kerk Fons 

Wanink en Henk Heerink. 

- Voor de offerte van het Oversticht is een subsidie bij de overheid aangevraagd, die 70% 

van de kosten vergoedt. Alleen als de subsidie wordt toegekend en het Parochiebestuur 

en het Bisdom goedkeuring geven, zal het Oversticht opdracht krijgen. 

- De pastoraatsgroep en de locatieraad hebben een aantal kerken bezocht die met de 

zelfde vraag (de toekomst van de kerk) zitten/zaten. Dit zijn de Jacobuskerk en de 

Jozefkerk in Enschede, beide kerken zijn niet aan de eredienst onttrokken.  Voorheen 

was Pastoor Monninkhof hier de voorganger, nu is het pastoor Daggenvoorde. 

Ook is het Boshuis in Klarenbeek bezocht. Deze kerk is wel aan de eredienst onttrokken. 

Voorheen was pastoor Daggenvoorde hier de voorganger. 

- Naar aanleiding van een ingezonden stuk in de Lemelervelder  over het samenwerken 

van de kerken in Lemelerveld, zal er in januari 2020 een overleg zijn met de Brugkerk. 

- Verschillende leden van de locatieraad en de pastoraatsgroep hebben deelgenomen aan 

drie avonden die de gemeente heeft georganiseerd over de toekomst van Dalfsen, “Het 

rondje van Dalfsen” (dit is begonnen als mobiel café). De onderwerpen van de avonden 

waren: Samenleven, Samenwerken en Samenwonen. 

- Er is onlangs een Pastores- en kerkenoverleg geweest. De voorzitter van de middag was 

burgemeester Erica van Lente. Er was een grote opkomst vanuit de protestantse 

gemeentes. Er zullen kennissessies georganiseerd worden voor de volgende thema’s: 

armoede, vluchtelingen en duurzaamheid. 



- In de toekomst willen we kijken of we de ruimtes in het parochiecentrum kunnen 

verhuren, om extra inkomsten te genereren.  

- Er is een overleg vanuit de gemeente Dalfsen geweest voor de Kanaalvisie (zie verder). 

De gemeente vroeg nadien om de factuur voor de huur te sturen. 

- De verschillende ruimtes zullen een naam gaan krijgen; de ruimtes willen we vernoemen 

naar bomen welke in de parochietuin staan. 

- Duurzaamheid. Tijdens het H. Hart feest is een bordje van “Groene Kerk” op de toren 

bevestigd. Dit betekent dat wij meer naar onze duurzaamheid gaan kijken. We zijn over 

gegaan op een groene energieleverancier (Green Choice). Als lampen kapot zijn, worden 

deze vervangen door led lampen. 

Er moet één initiatief per jaar worden ondernomen om “Groene Kerk” te mogen zijn. 

Afgelopen jaar is een voorlichtingsavond met als thema Ecologische Voetafdruk 

georganiseerd. Deze is helaas afgelast ivm gebrek aan deelname. Aankomende jaar 

willen we het thema Voedselverspilling oppakken. Dit  met betrokkenheid van de COOP 

en ouderenbonden. 

Er is een energiescan uitgevoerd van de kerk en het parochiecentrum. 

- Kanaalvisie. Vanuit de Kerkenhoek nemen we deel aan “het Kanaalpark”. Er wordt 

gekeken naar een jaagpadsteiger en een vlonderterras (aan de kant en ter hoogte van 

het Anker). Tevens wordt gekeken naar de verkeersafwikkeling  bij het kruispunt bij 

Bakkerij van der Most (Weerhuisweg/Schoolstraat/Posthoornweg) 

- Bezetting locatieraad: Benoeming op 1 dec 2018 van Jefrem Hulsman. Vertrek van Riet 

Warnar in het 1e kwartaal van 2019. 

- Ruiming graven kerkhof. In maart heeft de tweede grote ruiming van de graven 

plaatsgevonden. 99 graven zijn er geruimd, 176 personen. Bij de eerste ruiming in 2017 

zijn er 90 graven geruimd. 

- Er is gestart met de bouw van de nieuwe urnenmuren. 

- Dit jaar zijn er ongeveer 150 nieuwsberichten op de website geplaatst.  

- Plannen aankomend jaar. Er is een MOP (Meerjaren OnderhoudsPlan) ingediend bij het 

parochiebestuur met o.a.: 

o Offerte van het Oversticht 

o Kerk meer open door camerabeveiliging 

o Aanschaf audiovisuele apparatuur om kerkdiensten te volgen via met beeld via 

het internet (kerkdienstgemist) 

o Torenactie 

- 23 april koninklijke onderscheiding  van Wim Sibelt. 

- In juni zijn de gerestaureerde deuren van de kerk weer terug geplaatst. 

- Parochieblad staat niet meer op de website ivm de AVG wetgeving. 

- Op het H. Hartfeest zijn een aantal vrijwilligers gehuldigd. 

- 12 oktober is er een vrijwilligersavond geweest met een zeer geslaagde pubquiz; hier 

waren circa 60 personen aanwezig. 

- De nieuwe tarieven voor de kerkelijke diensten zijn bekend gemaakt en er is geprobeerd 

om de tekst begrijpelijker te maken. Op de website komt hier nog een nieuwe plek voor, 

zodat deze tarieven eenvoudig terug te vinden zijn. 

- Onlangs is de elektrische installatie van de klokken compleet vervangen en aangepast 

door vrijwilligers. Als idee kwam een oude traditie naar boven, om het Angelus klokje om 

12:00 uur weer te gaan luiden. Er wordt nu gekeken of dit mogelijk is. 



- In het 2e weekend van november was het “Beatles project”.  De kerk zat twee keer 

stampvol. 

- In november is een tuinbank in ontvangst genomen. De tuinbank is gemaakt door de 

mensen van “De Enk”. En is geschonken door de Raad van Kerken nav de collecte tijdens 

de tentviering in de feestweek afgelopen zomer. 

5. Mededelingen vanuit het pastorale team (door Joop Butti) 

- Er wordt veel over de toekomst nagedacht.  

- Volgend jaar oktober gaat Gerard Noordink met pensioen. Komt hiervoor iemand terug? 

- Hoe krijgen we het aantal viering rond met de huidige bezetting? 

- Geheel onverwacht is nu Hans de Vries (priester) aan het team toegevoegd. 

- Het aantal vrijwilligers in de parochie loopt terug. De leeftijden gaan omhoog. We 

moeten samen nadenken over de organisatie, het pastoraal beleidsplan. 

- Er is een brochure uitgebracht “Inzicht en Uitzicht”. Hierin staat een aanbod van allerlei 

activiteiten welke in de Emmanuelparochie georganiseerd worden. 

- De deelname aan de sacramenten Doopsel, 1e Communie en Vormsel lopen terug. 

- Er is contact geweest met de scholen in de Emmanuelparochie. De relatie tussen scholen 

en kerk loopt terug. 

- We moeten de pastoraatsgroepen en besturen op orde houden 

o We moeten financieel de broek op houden 

o Er is een bestuur nodig, ook op locatie. Momenteel bij het Parochiebestuur twee 

vacatures: Secretaris en Financiële zaken. 

- Hebben we nog wel genoeg vrijwilligers voor de toekomst? 

6. Mededelingen vanuit de pastoraatsgroep (door Martin Haas) 

- Er is een wisseling geweest. Dinie Berghuis is afgetreden en Cor de Gooijer is hiervoor in 

de plaats gekomen. Het team is nu weer compleet. 

- In 2020 is het Paastriduüm in Lemelerveld; er zijn dan vieringen op Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en de Paaswake. 

- Er wordt geprobeerd om meer jeugd bij de kerk te betrekken. De medewerking vanuit de 

H. Hart School is minimaal. Alleen is er 1x per jaar een rondleiding door de kerk voor 

diverse groepen. 

- De voorbereidingen voor 1e Heilige Communie en Vormsel gebeuren buiten de school 

om. Voor het aankomende jaar hebben zich 11 communicantjes aangemeld en 22 

kinderen voor het Vormsel (dit is groep 7 en 8). 

- Afgelopen jaar zijn er maar 2 kinderen gedoopt. 

- Vieringen:  1e helft 2020 is rond.  

- Voor de ouderen en zieken is er komend voorjaar een bijeenkomst in zaal Reimink. 

- Cursus uitvaart geleide groep. Momenteel lopen 3 personen stage bij het pastorale team. 

- Er is een actieve groep mensen die zich inzet voor de kerk voor allerlei vieringen. 

- Er wordt veel gesproken over de toekomst visie om de komende 10 jaar de kerk open te 

houden. 

7. Financieel verslag en beheerszaken (door Leo Broeks) 

- Financieel overzicht 2018 tov 2017. Er wordt nu gewerkt met een nieuw 

boekhoudprogramma. Hierdoor de inkomsten en uitgaven van 2018 niet 1 op 1 te 

vergelijken met 2017. 

- De personeelskosten zijn in 2018 lager dan in 2017. 

- De verplichte bijdragen: in 2017 hoge afdracht ivm verkoop van een woning. 



- Baten: de kerkbalans in 2018 is iets lager. Er is in januari 2019 nog wel een bijdrage 

geweest. En de ontvangsten voor de grafrechten zijn veel hoger. Dit komt omdat de 1e 

verlenging van de grafrechten na 20 jaar is uitgeschreven. Er is veel gebruik gemaakt van 

de verlenging van de grafrechten.  

- De balans wordt verder toegelicht. 

- We hebben het boekjaar 2018 goed gedraaid en positief afgesloten, mede door de 

opbrengst van de grafrechten van het kerkhof (echter dit is wel een eenmalige 

opbrengst) 

- Afgelopen jaar zijn er ca 100.000 websitebezoekers geweest. 

- De Torenactie is geweest, afgelopen week zijn de toezeggingen opgeteld. Er staat nog 

aantal gesprekken bij bedrijven gepland. Tot dusver is er € 53.974,- toegezegd!! 

- Er is ook een aantal bedrijven die toezeggingen in natura hebben gedaan (containers 

e.d.). 

- We wachten nu op groen licht van het Bisdom en het Parochiebestuur. 

8. Trekking nummerreeks vrijval  van de € 100,- obligaties 

- Joop Butti trekt 1 nummerreeks: de eindcijfers 58, 68, 78, 88 en 98 kunnen verzilverd 

worden. 

- De trekking zal nog 5 jaar duren, er zijn nog 5 nummers die niet getrokken zijn. 

9. Rondvraag (deze is omgewisseld met het verslag van de Paulusreis naar Griekenland) 

- Op welke locaties is er in 2020 nu het Paastriduüm? Het Paastriduüm zal op drie locaties 

zijn: Ommen, Lemelerveld en Slagharen. 

- Van wie is het schoolgebouw? Het schoolgebouw is eigendom van de Gemeente. Er 

wordt uitleg gegeven over het gebied en de gebouwen welke door het Oversticht 

betrokken gaan worden bij de toekomst visie. 

- Hoe denkt het bisdom over de ontwikkeling van de Kerkenhoek? De 

geloofsgemeenschap en het parochiebestuur zijn aan zet en zij komen met voorstellen 

en leggen deze ter goedkeuring voor aan het bisdom. 

- Is er door het bisdom toestemming gegeven voor het Beatles project? Het project moet 

wel in de richtlijnen van het bisdom liggen. Er wordt geen entree geheven er is een 

vrijwillige bijdrage. Mensen zijn tegenwoordig event-gericht. Het moet nieuw/anders. 

Twee keer volle kerk zegt genoeg. 

- Er zijn nu graven geruimd, hoe gaat dit in de toekomst? In de toekomst worden de 

graven “opgespaard”, deze worden dan per 10 of 20 machinaal geruimd. Het aantal te 

ruimen graven in 1 keer, is afhankelijk van de kosten en zal dan bepaald worden. 

- Bij een aantal banken zijn de knielbankjes verwijderd. Het kerkbestuur wordt hiervoor 

bedankt, dit wordt als erg prettig ervaren. 

10. Verslag van de Paulusreis naar Griekenland 

- Pastoraal werker Joop Butti geeft een uitbundig verslag, aan de hand van foto’s, van zijn 

onlangs gemaakte reis door Griekenland met een aantal parochianen van de 

Emmanuelparochie. 

11. Sluiting. Henk sluit om 21:45 de parochieavond. Deze avond waren er een kleine 50 personen 

aanwezig. 

  


