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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 

Beste medeparochianen, 
Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten 
dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s. Dit om de 
verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen. De Nederlandse bisschop-
penconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen van  
13 maart jl. uit te breiden tot en met 1 juni. 
 

Dit zal betekenen dat er gedurende de Goede Week alsmede de hele Paastijd géén 
publieke vieringen zullen plaatsvinden in onze Emmanuelparochie. Wij beseffen dat 
dit een intens verdrietige alsmede een zeer pijnlijke beslissing is. 
 

Via dit nieuwe communiqué willen wij daarom uw aandacht vragen voor het  
volgende: 

• ALLE liturgische vieringen in de weekenden alsmede doordeweeks vervallen 
tot en met 31 mei (Pinksteren). 

• ALLE catecheses, vergaderingen, koorrepetities, koffiedrinkmomenten, 
samenkomsten van werkgroepen, etc., zijn tot en met 1 juni verboden. 

• ALLE buitenkerkelijke activiteiten en bijeenkomsten die in de kerkruimte of het 
parochiecentrum plaatsvinden, te denken valt aan gymlessen, taalcursussen, 
etc., zijn tot en met 1 juni verboden. 

 

Voor uitvaarten (begrafenis/crematie) gelden de het volgende regels: 
• ALLE uitvaarten zullen gebedsvieringen zijn, zonder uitreiking van de heilige 

communie. 
• Er zal géén koor aanwezig zijn. 
• Het aantal aanwezigen is beperkt. Volg hierbij de aanwijzingen op van de 

uitvaartondernemer. 
 

Parochiële Eucharistieviering Online 
Sinds zondag 22 maart is het in mogelijk gemaakt om via internet een Parochiële  
Eucharistieviering Online mee te vieren, vanuit het Eucharistisch Centrum in Ommen. 
Lees hierover meer in het betreffende bericht op de website van onze parochie. 
 

Misintenties 
Hebt u intenties waarvoor u wilt dat er gebeden wordt in deze Parochiële Eucharistie-
viering, dan kunt u deze opgeven via emailadres: stBrigittaParochie@zonnet.nl  
o.v.v. Misintenties. U kunt een vrijwillige financiële bijdrage van €8,- overmaken op 
IBAN: NL03RABO0348923066 t.n.v. St. Brigitta. 
 

Overig 
De Nederlandse bisschoppen sporen alle gelovigen aan om in de thuissituatie met  
elkaar gebedsmomenten in te richten, te denken valt aan het rozenkransgebed of het 
getijdengebed. Omdat u niet aanwezig zult kunnen zijn bij een kerkelijke viering, 
wordt u gewezen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie 
te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria  
iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
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Hopend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Voor actuele informatie houdt de parochiewebsite in de gaten op: 
www.emmanuelparochie.nl   
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u alle goeds en Gods rijkste zegen toe. 
Parochievicaris Johan Rutgers 
 
 
Sint Brigitta te Ommen 

 
World Servants Ommen 
In de zomer van 2021 gaat World Servants Ommen (organisatie: Gereformeerde Kerk) mee met 
World Servants om te bouwen in een ontwikkelingsland.  
Twee jongeren uit onze geloofsgemeenschap, Monique en Robin Groen gaan ook mee. 
Na de Eucharistieviering van zondag 8 maart hebben zij via een intekenlijst tuinmest verkocht. 

In een volgend Brigitta-nieuws zullen Monique en Robin wat meer 
vertellen over het project en waar zij volgend jaar naar toe zullen 
gaan. Ook zullen zij laten weten wat voor acties er het komend jaar 
nog meer georganiseerd zullen worden.  
Wij wensen hen al vast heel veel succes! 
 
 

 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Bouw  twee urnenmuren 
De broers Herman en Theo Koggel zijn 
bezig met het monteren van het dak 
boven het columbarium. In november 
is men begonnen met het grondwerk 
en zijn de funderingsblokken gemet-
seld, daarna hebben vrijwilligers hier 
elke zaterdagochtend aan gewerkt. 
Twee metselaars hebben het schoon-
metselwerk gedaan, met hulp van an-
dere vrijwilligers die bijvoorbeeld als 
opperman stenen en cement aanvoer-
den zodat ze aan het werk konden blij-
ven. Er is door velen heel wat werk 
verzet. 

 
Belcontacten voor wie daar behoefte aan heeft 
Nu het Corona-virus zo om zich heen grijpt in ons land ziet de wereld er voor een heleboel mensen 
anders uit. Tot voor kort konden we als parochianen samen komen in ons kerkgebouw en het paro-
chiecentrum. Dat kan nu allemaal niet.  
Voor veel parochianen op leeftijd of zij die om andere redenen nu veel aan huis gekluisterd zijn, is 
het een eenzame tijd. Om vanuit de parochie iets te kunnen betekenen voor al deze mensen, is er 
actie ondernomen. 
Er is belcontact mogelijk voor wie dat wil, dat kan met iemand vanuit het pastorale team of van 
mensen uit de bezoekersgroep. Mensen worden door middel van een brief geïnformeerd met tele-
foonnummers, zodat ze zelf aan kunnen geven met wie ze contact willen. Alles is namelijk plots zo 
anders, zo ongewoon en soms zelfs zo moeilijk, dat wij als parochiegemeenschap mee willen leven 
met alle “wel en wee”, dat ieder van ons in de komende tijden door moet maken. Op deze manier 
van “verplicht isolement” is moed verzamelen, blijven hopen en vertrouwen in de toekomst, meer 
dan nodig. Samen sterk, het is nu harder nodig dan ooit. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

 
Priesterkoor 
In onze kerk ligt het verhoogde priesterkoor vier treden boven de kerkvloer. Gezien de hogere leef-
tijd van de voorgangers, koorleden en kosters is de toegang tot het priesterkoor nu op veiligheid 
aangepast. Er zijn twee zwart stalen leuningen geplaatst die nu extra steun bieden. De staanders 
van de leuning zijn in de stenen traptreden vastgezet.  
 
Beste medeparochianen, 
 
Juist in deze moeilijke tijd 
toch een teken dat u misschien verblijd. 
Veel mensen hebben het zwaar, 
Zijn ziek, lijden, dat is waar. 
Maar toch willen wij u geven, 
een teken van nieuw leven. 
 
Een teken van hoop, 
de regels en maatregelen  
dulden geen beloop. 
De lammetjes in de wei, 
ze maken ons toch weer blij. 
 
Jonge verse blaadjes in de bomen, 
zoals de paaskuikens uit de eieren komen. 
Jezus verrees,  
heb jij het nieuws vernomen. 
De Heiland leeft, de steen is weggenomen. 
 
 Het locatiebestuur en pastoraatsgroep van Lierderholthuis wenst 
                                             u en de uwen Zalige Paasdagen 
 

Wist U dat: 
Het portaal van de Kerk ook in de coronacrisis open is  
voor individuele bezoekers voor gebed aan Maria of om een kaars aan te steken. 
 
Dat het parochieblad door de coronacrisis niet thuis bezorgd kan worden. 
ophalen kan wel, het blad ligt in de brievenbus aan de buitenmuur van de kerk. 
 
Wij regelmatig richtlijnen en suggesties van het Aartsbisdom Utrecht ontvangen 
deze Informatie ook te lezen is op de website van PB Lierderholthuis. 
 
De locatieraad en pastoraatsgroep in deze onzekere tijd aan de parochianen denken  
rond Pasen ontvangen daarom alle parochianen een kaart.  
 
Dat er bekeken wordt, of het parochieblad digitaal verstuurd kan worden 
wij hebben dan wel uw email adres nodig. 
 
Op zondag 5 april geen Palmpaasviering is  
dat er wel palmpaastakjes in de kerk liggen om mee te nemen. 
 
Dit jaar de Paaskaarsen niet in de paaswake gewijd worden 
daarom blijft de Paaskaars  van 2019 in onze kerk staan  
tot we hier weer gewoon kunnen vieren. 
 
 
 

Beste medeparochianen,

 

              Juist in deze moei-

lijke tijd,
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Catechese 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 
 
 
 
 

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het 
 

Corona-virus en conform de maatregelen van de 
 

Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn alle 
 

activiteiten in het kader van 
 

‘Inzicht & Uitzicht’ 
 

voor de komende maanden geschrapt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van het bestuur: 

 
Afscheid van Herman Soepenberg als bestuurslid en penningmeester  
In het najaarsoverleg, waarbij de locatieraden, pastoraal team en het parochiebestuur bijeenkomen 
hebben we stilgestaan bij het afscheid van Herman Soepenberg, penningmeester van het paro-
chiebestuur. In kleine kring hebben we Herman nogmaals in het zonnetje gezet. 
 
Twee zittingstermijnen en nog een extra jaar, ter ondersteuning, heeft Herman zich ten volle inge-
zet voor de Emmanuelparochie. Nauwgezet, punctueel en recht door zee.  
 
Veel dank zijn we hem verschuldigd, maar ook aan Marian, de vrouw van Herman, die hem vele 
uren aan ons heeft  “uitgeleend”. 
 
We gaan je missen Herman, niet alleen jouw deskundigheid maar ook zeker jouw gezelligheid en 
vriendschap. 
 
Dank en het ga je goed! 
 
Verder ben ik blij, dat ik u kan melden dat de heer Frans Bakker uit Vilsteren zich bereid heeft ver-
klaard om als adviseur ons parochiebestuur te gaan ondersteunen. Zijn deskundigheid op het ge-
bied van financiële processen en strategische keuzes is in ons bestuur zeer welkom. Beste Frans, 
van harte welkom in ons midden. Fijn dat je je kwaliteiten op bestuurlijk vlak ook voor onze Emma-
nuelparochie wilt inzetten. Veel succes gewenst in het bestuursteam van onze parochie. 
 
Groet, mede namens mijn medebestuursleden, 
 

Hermien Schoorlemmer. 
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Nieuws van het team: 

 
Pastorale Opstekers! 
Vanaf het moment dat onze overheid besloot om ter bestrijding van het verspreiden van het coro-
navirus alle samenkomsten te verbieden, zijn we als pastores op zoek gegaan naar alternatieve 
vormen waarin we onze zielzorg toch gestalte kunnen geven. Ga daarvoor naar de website van 
onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl 
 
 

Maria onze Moeder 
Onlangs kreeg ik van parochianen een fraaie Maria-icoon cadeau, waarbij de Moeder Gods haar 
zoon Jezus liefdevol tegen zich aandrukt (zie afbeelding). Het is een beeltenis waarbij ik sindsdien 
al meerdere kaarsen heb gebrand en vele gebeden bij heb verricht.  
 
Want Maria, is niet alleen de Moeder van God, van Jezus, maar zij is ook ónze moeder. Zoals we 
kunnen lezen in het evangelie volgens Johannes: “Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de 
leerling die Hij lief had, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ Vervolgens zei Hij 
tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder.’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in 
huis.” (Joh.19,26-27). 
 
De leerling die Jezus liefhad, blijft in het Johan-
nesevangelie overal naamloos. Wat niet betekent dat 
hij geen identiteit heeft. Want in de naamloosheid van 
deze leerling zit aan ieder van óns als lezers van dit 
evangelie een uitnodiging verborgen, namelijk, om 
onze eígen naam in te vullen op deze plaats in de 
tekst. Om onszelf in zíjn voeten te plaatsen. En dat 
maakt het lezen van dit evangelie tot een verhaal dat 
dírect gaat over de relatie tussen Jezus en onszelf. 
Want dan zijn wíj het die Hij roept, wíj het die met Hem 
door het land rondtrekken, wíj het aan wie Hij zijn 
blijde boodschap verkondigt, wíj het die tijdens het 
laatste avondmaal tegen Hem aankruipen en staan wíj 
samen met Maria zijn moeder aan de voeten van het 
kruis waar Hij ons haar tot onze moeder geeft.  
 
Ja op Goede Vrijdag werd Maria onze moeder en wer-
den wij heel expliciet opgenomen in de goddelijke fa-
milie en zo dus broeders en zusters van Jezus zélf. In 
deze Paastijd hoop ik dat we samen met Maria en el-
kaar mogen groeien als Kerk. En ons realiseren dat 
we sámen, dat is, met elkaar de blijde boodschap van Jezus mogen uitdragen in ons dagelijkse 
doen en laten. Dat we als één familie in deze wereld getuigenis afleggen van de waarheid, dat God 
houdt van íeder mens en Hij niemand wil uitsluiten van het herstel van alle dingen (Hand.3,21).  
 
Pastor Johan Rutgers, priester 

 
 
Beste medeparochianen, 
In de afgelopen week hebben we via de Nederlandse bisschoppenconferentie tweemaal een aantal 
maatregelen voorgeschoteld gekregen m.b.t. onze gang van zaken binnen de parochie. 
Zo hebben we alle liturgische vieringen, in de weekenden en doordeweeks, moeten opschorten en 
mogen er in de kerken en parochiecentra ook geen bijeenkomsten plaatsvinden. Wel sporen onze 
bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte 
te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. We worden hierbij aangespoord om zo creatief mo-
gelijk te zijn. 
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Dat brengt ons bij de aanleiding voor dit bericht. Want achter de schermen is er deze week door 
verschillende pastores, bestuursleden en parochianen in Ommen gewerkt om het mogelijk te ma-
ken dat we de Eucharistievieringen voortaan live kunnen uitzenden via internet. We zijn hier op 22 
maart al mee begonnen. 
 

Hieronder vindt u het vieringenrooster voor de komende tijd: 
  
Witte Donderdag 9 april 2020, 19.00 uur – Eucharistieviering 
Celebrant: Pastoor Monninkhof 
  
Kruisweg 10 april 2020, 15.00 uur – Gebedsviering  
Agens: pastor Rutgers 
  
Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur – Gebedsviering 
Agens: pastoor Monninkhof 
  
Paaswake 11 april 2020, 21.30 uur – Eucharistieviering  
Celebrant: pastor Rutgers 
  
Paaszondag 12 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering 
Celebrant: pastoor Monninkhof 
  
Tweede Paasdag 13 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering  
Celebrant: pastor de Vries (of: pastor Rutgers) 
Belangrijk om te vermelden is, dat de vieringen niet ter plaatse bijgewoond kunnen worden. De 
kerkdeur blijft op slot. U wordt expliciet verzocht om niet naar de kerk te komen, maar om vanuit 
huis via internet met ons mee te vieren. 
 
De vieringen zijn via internet mee te vieren via: 
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
 
U kunt ook op de website https://www.kerkdienstgemist.nl/ in de zoekbalk, met de titel: ‘Zoek 
kerk’, zelf zoeken op: ‘Ommen’ en dan ‘Brigittakerk’ aanklikken. 
 
Namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur alsmede de Locatieraad van de Sint Brigitta ge-
loofsgemeenschap te Ommen, hoop u van harte digitaal te mogen begroeten tijdens de uitzendin-
gen van de bovengenoemde vieringen. 
 
Pastoor André Monninkhof 
  

https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk
https://www.kerkdienstgemist.nl/

