Beste parochianen van de Emmanuelparochie,
Op 1 augustus jl. was het 40 jaar geleden, dat pastor Gerard Noordink begon
in zijn eerste pastorale functie. In deze periode is hij onder meer werkzaam geweest in de parochie in Twello, Bussloo en De Vecht; in het psychiatrisch ziekenhuis
St. Franciscushof te Raalte, en sinds 1997 als pastor in de geloofsgemeenschappen
van Lierderholthuis en Heino. In de loop van de tijd is er een samenwerking gegroeid
van deze geloofsgemeenschappen met andere parochies in Noord Oost Salland. Dit
resulteerde in 2011 in de oprichting van de Emmanuelparochie, waarin elf geloofsgemeenschappen zijn samengegaan. Pastor Gerard Noordink maakt deel uit van het
pastoraal team van onze Emmanuelparochie.
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen zijn we Gerard
dankbaar voor 40 jaar pastoraal werk, waarvan meer dan 20 jaar in ons midden.
‘Van de wieg tot het graf’: bij doop, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk, uitvaart, en in pastorale begeleiding, heeft Gerard de geloofsgemeenschappen van
Lierderholthuis en Heino en van andere locaties binnen onze Emmanuelparochie,
heel wat ‘goede diensten bewezen’. Ook heeft Gerard binnen het pastoraal team de
eerste negen jaren als teamleider van het pastoresteam en later als profielhouder
gemeenschapsopbouw een grote bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere
ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en haar elf geloofsgemeenschappen in Katholiek Noord Oost Salland. Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen veel dank verschuldigd.
Wij feliciteren Gerard dan ook van harte met zijn 40-jarig ambtsjubileum. In deze
felicitaties willen we ook zijn vrouw Cor en dochter Marianne betrekken, en allen die
hem lief zijn. Zij hebben zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard
niet kunnen doen, wat hij in 40 jaar voor velen heeft mogen betekenen.
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Viering 40-jarig ambtsjubileum,
tevens afscheid van pastor Gerard Noordink
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Nieuws van het bestuur en team

Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze
Emmanuelparochie hadden we Gerard graag een uitgebreide viering van zijn
40-jarig ambtsjubileum en een groots afscheid van onze Emmanuelparochie
gegund. Door de huidige omstandigheden (coronacrisis) en de beperkingen, die
hiervan het gevolg zijn, zit dit er helaas niet in.
Toch willen wij als Emmanuelparochie doen wat wij kunnen, om op een mooie en
passende wijze stil te staan bij het 40-jarig ambtsjubileum en het afscheid van
Gerard als pastor in ons midden. Hiertoe zijn er de volgende activiteiten:
- Op zaterdagavond 26 september zal er om 19.00 uur in de RK Kerk “Onze
Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino, een gebedsviering worden gehouden, waarvoor vooral groepen en personen uit de geloofsgemeenschap
van Heino zullen worden uitgenodigd, met wie Gerard in de afgelopen twee
decennia intensief heeft samengewerkt. Door de corona-omstandigheden zal
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-

deze viering moeten plaatsvinden in besloten kring. Deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis deze viering kunt meebeleven.
Op zondagmorgen 27 september zal er om 11.00 uur in de RK Kerk “Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming” in Heino een feestelijke eucharistieviering worden gehouden. In
deze viering zal het complete pastorale team van de Emmanuelparochie voorgaan met
pastor Gerard Noordink in ons midden. Voor deze eucharistieviering zullen per locatie van
onze Emmanuelparochie vier vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Verder zal Gerard
zelf nog familie en vrienden van hem uitnodigen. Door de beperkingen, die het gevolg zijn
van de coronacrisis, zal ook deze eucharistieviering in besloten kring gehouden moeten
worden. Ook deze viering zal worden gelivestreamed, zodat u thuis ook deze viering kunt
volgen. Na afloop van deze viering zal er voor genodigden een lunch zijn in zaal ‘Bij Ne9en’
in Heino, tegenover de kerk.

Pastor Gerard Noordink heeft te kennen gegeven, dat hij als geschenk voor zijn ambtsjubileum,
tevens afscheid van onze Emmanuelparochie, graag een financiële bijdrage zou willen ontvangen
voor een ‘denk’beeld, dat zo mogelijk zal worden geplaatst naast de RK Kerk in Heino, zodat we
hier allemaal van kunnen genieten. En voor een beeldje bij zijn huis. Om aan deze wens van Gerard te kunnen voldoen, zullen we een ‘crowdfunding’ starten. Uw gift voor het afscheidscadeau
voor pastor Gerard Noordink, kunt U storten op rekeningnummer: NL 20 RABO 0378 9453 27 ten
name van onze Rooms Katholieke Emmanuelparochie, onder vermelding van ‘Gerard’. Bij voorbaat
dank voor al uw goede gaven voor dit sympathieke doel.
Als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie,
wensen we pastor Gerard Noordink, zijn vrouw Cor en allen die hem lief zijn, Gods zegen en een
goede toekomst. Dat zij samen van hun welverdiende pensioen mogen gaan genieten.
Pastoor A.G.M. Monninkhof

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Corona wat doe je ons aan
We maken door de corona crisis allemaal dezelfde ingrijpende gebeurtenissen mee. Door de verhalen van enkele parochianen hebben wij in het parochieblad kunnen lezen hoe zij de quarantaineperiode ervaren. Dit keer deelt Thea Geerlink haar verhaal met ons.
Niet fijn
De verspreiding van de infectieziekte COVID-19 wordt sinds 11 maart 2020 als pandemie erkend.
Door het invoeren van de lockdown en de daar bijbehorende maatregelen zijn we onze dagelijkse
routines en structuur grotendeels kwijt: we brengen de kinderen niet naar school, het hele verenigingsleven ligt stil en we bezoeken het café en de kerk niet meer. Het wordt onnatuurlijk stil in
Lierderholthuis. Maar op de boerderijen en op het land gaan de werkzaamheden door. Ook zij die
werken in de bouw of winkel of een vitaal beroep hebben, gaan naar hun werk. Bij wie thuiswerken
tot de mogelijkheden behoren blijven thuis. De Sint Nicolaasschool heeft in sneltreinvaart onderwijs
op afstand vormgegeven. Om te zorgen dat zoveel mogelijk werk in de kerk gewoon kan doorgaan,
vergaderen we nu digitaal en volgen de vieringen via beeldscherm. Huis is nu ook school en ook
werk. Dat is heel gek. Soms zijn we een beetje onzeker of bang. Bang om ziek te worden of onze
baan kwijt te raken. We hebben geen controle over de crisis, dus zoeken we naar andere manieren
om grip te krijgen op het leven bijvoorbeeld door het huis en de tuin grondig op te ruimen. Dat geeft
ook nog eens voldoening.
Vanaf mei klimt het dorp steeds verder uit de lockdown, wel met alle maatregelen die daarbij
horen. Anderhalve meter afstand, het blijft onnatuurlijk. Het vooraf aanmelden is onwennig. Voortdurend je handen ontsmetten, je komt het overal tegen en toch…
De schooldeuren gaan weer open. Hierdoor werd het mogelijk om op school afscheid van juffrouw Anne Marie Klein Koerkamp van groep 8 en van pastor Gerard Noordink te nemen. Door een
uitslaande brand wordt café de Olde Wettering geheel verwoest. Een aantal maandagavonden
klonk er swingende muziek op de tennisbaan en werd enthousiast gedanst. En geheel vrijwillig
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werd door leden van sportvereniging Lierderholthuis € 310,00 bij elkaar gedanst voor het onderhoud van het multifunctionele veld. Op de donderdagavonden horen we in het Dorpshuis weer de
blaasinstrumenten van muziekvereniging Salland en het stevige slagwerk van de drumband, zij
hebben de repetities weer opgepakt. Alle feestgangers van het dorp kregen via een app van de
feestcommissie een bericht waarin stond: helaas kun je dit jaar niet naar het feestweekend komen
maar niet getreurd want nu komt het feest naar jullie toe. Daarom kwam de feestcommissie op
zaterdag 4 juli op verschillende plekken in het dorp en het buitengebied langs om drie dagen
kermis in een half uur te vieren. Op zondagochtend horen we om 8.30 uur de kerkklokken
luiden omdat er weer een viering mag plaatsvinden in de kerk. Vele parochianen hebben hier naar
uit gekeken. Enkelen hiervan zijn nog wat terughoudend om naar de kerk te komen. Zij durven het
nog niet aan omdat ze bij de risicogroep horen en ook omdat er nu nog geen communie uitreiking
is. Vele parochianen hebben mooie ervaringen opgedaan met livestream. Maar er gaat niets
boven het elkaar zien en samen gewoon weer kunnen vieren in de kerk. Zo zie je maar weer
wanneer je na mogelijkheden gaat zoeken en initiatieven neemt dan brengt de corona crisis ook
goede dingen met zich mee. En blijven de bewoners in het dorp sociaal en emotioneel met elkaar
verbonden.

Uitzwaaiviering van Pastor Gerard Noordink
Gerard heeft veel betekend voor onze geloofsgemeenschap. Hij heeft voor alle parochianen een
oplettend oog en vooral een open, luisterend oor gehad. Nu hij met pensioen gaat nemen we in
Lierderholthuis op zondag 20 september om 9.00 uur met een passende viering afscheid van
Gerard. Omdat de zitplaatsen beperk zijn is het noodzakelijk om zich vrijdag 18 september aan te
melden voor deze viering. Vol is Vol.

St. Vitus te Dedemsvaart

Mineke, alweer 25 jaar een fantastische kosteres
Zaterdag 15 augustus 2020 tijdens de Maria Tenhemelopneming gebedsviering, was het 25 jaar
geleden dat Mineke Groen tot koster werd benoemd in onze parochie (en dat is voorwaar
geen grap)! Dat is bijzonder en dat moment is dan ook niet ongemerkt voorbijgegaan.
Na afloop van de viering was er aandacht voor de
jubilerende Mineke. Onze voorzitter Ben Viskaal
nodigde Mineke uit om nu eens vóór in de kerk te
komen staan. Hij sprak de jubilaris vervolgens lovend toe. Hij memoreerde en prees de inzet,
vriendelijkheid en dienstbaarheid waarmee
Mineke nu alweer 25 jaar het kosterschap in
onze parochie uitoefent.
Nooit een onvertogen woord, altijd beschikbaar
en in de weer voor onze parochie gemeenschap. Het waren niet altijd gemakkelijke jaren,
gezien de vele veranderingen die onze kerk heeft
doorgemaakt. Maar al die tijd stond zij klaar om
iedereen van dienst te zijn. De dank van de parochie werd tastbaar gemaakt door een mooie bos
bloemen namens de gemeenschap.
Vanwege de corona perikelen konden en mochten
wij dit heugelijke feit niet vieren in ons mooie
parochiecentrum, wij hopen dan ook dat dit wel kan
op een later tijdstip en dan samen met Mineke te
proosten op haar jubileum.
Mineke, namens ons allen van harte gefeliciteerd
en nog vele goede en gezonde jaren toegewenst
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Op zaterdag 15 augustus was de laatste keer, dat pastor
Noordink voorging tijdens de viering in Dedemsvaart.
Na de viering heeft onze voorzitter Ben Viskaal
pastor Noordink bedankt voor zijn inzet voor de geloofsgemeenschap, en hem namens de geloofsgemeenschap
een presentje aangeboden.

Vrijwilligers bezig met oppimpen van het parochiecentrum Sint Vitus te Dedemsvaart

Catechese

Bedevaart Lourdes
Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de Emmanuelparochie bij elkaar geweest
in Vilsteren om de huidige situatie ten aanzien van de coronacrisis te bespreken.
Allereerst zijn we er ons van bewust dat het een grote tegenvaller is voor die pelgrims die in sept.
dit jaar met Heino/Lierderholthuis op bedevaart naar Lourdes zouden gaan. Gezien de grote risico’s is het een verstandig besluit geweest om niet op bedevaart te gaan.
Met de pelgrims is contact geweest hoe
nu te handelen al naar de status van de
aanmelding bij de bedevaartorganisatie
VNB.
De toekomst is nog heel onzeker en de
vraag wanneer er wel weer op bedevaart
gegaan kan worden, kan op dit moment
niet beantwoord worden.
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Wij als contactpersonen houden veelvuldig contact met de VNB over een mogelijke hervatting,
eventueel met een kleinere groep in het najaar van 2021?
De Aartsbisdombedevaart die gepland stond in de meivakantie 2021 gaat ook niet door.
Beste (toekomstige) pelgrims, blijf gezond en wij houden hoop voor de toekomst, mogelijk in het
najaar van 2021?
Hartelijke Lourdesgroet namens alle contactpersonen van de Emmanuelparochie,
Gerard Hollak

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie
De tweede uitgave van ‘Inzicht & Uitzicht” hebt u misschien al ontvangen of ontvangt u binnenkort.
Gidion van Tongeren, Helga Baars en pastor Noordink
hebben weer een zeer gevarieerd programma samengesteld.
De eerste activiteiten zijn gepland vanaf 1 oktober a.s.
(voor meer informatie zie de brochure en de website
van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl):
Donderdag 1 oktober 20.00 uur in Lierderholthuis
‘Spiritualiteit met de benen op de grond’,
lezing door Hans Oldenhof
Donderdag 8 oktober 20.00 uur in Dedemsvaart
Paulus’ missiereizen door pastor Butti
(elke 2e donderdag van de maand)
Om e.e.a. in goede banen te leiden, vragen wij u om u
van te voren aan te melden bij het secretariaat van uw
locatie of via het mailadres:
InzichtenUitzicht@emmanuelparcochie.nl

Pastoraal artikel van de maand

“Ik zal er zijn”
Bij een uitvaart werd onlangs gezongen het lied: “Ik zal er zijn”.
Het eerste couplet van dit lied is als volgt:
“Als je eenzaam bent of in het duister
Roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert
Zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.
Als een vriend, zal ik je dragen, alle dagen zal ik er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, zal ik er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, zal ik er zijn.”
Bij dit lied denkt de familie van de overledene ongetwijfeld aan hun lieve en zorgzame vader. Hij
was er altijd, steeds stond hij voor hen klaar.
Misschien roept dit lied ook bij ons wel herkenning op. Hebben ook wij in deze bijzondere periode
niet (soms) het gevoel, dat heel de wereld drukt op onze schouders ? We leven in wankele tijden,
zoveel is wel zeker. We bevinden ons in een onveilige wereld. Coronabesmettingen nemen hand
over hand toe. En wat te denken van die enorme explosie in Beiroet ? In één klap werd het leven
van ontelbaar velen verwoest. Zorgen spoken door ons hoofd. Want hoe zal het straks, in de herfst,
verder gaan ? Allerlei steunmaatregelen van de overheid lopen af, de pot met meel zal toch niet
leeg raken ? Hoe houden we in vredesnaam het hoofd boven water ?
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In het Katholiek Nieuwsblad las ik deze week (vrijdag 7 augustus) een verhaal van een voedselbank in de Verenigde Staten. Op het plein voor de kerk deelt de caritas eerste levensbehoeften uit.
Is dit ook ons voorland ?
Hoe dan ook: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Want het virus ontziet niemand. Hoe hiermee
om te gaan ?
Het lied: “Ik zal zijn”, en ook het evangelie van afgelopen zondag (9 augustus) over de boot met de
leerlingen van Jezus erin, die in een hevige storm op het meer dreigt te vergaan, maken me duidelijk, dat we het samen zullen moeten doen. Jezus reikt de stoere, maar ook bange Petrus, die over
het water naar Hem toe was komen lopen, de hand. Zo gaat hij (Petrus) niet kopje onder.
Wellicht kunnen ook wij ons door dit verhaal laten inspireren. Want we kunnen elkaar helpen, om
niet in onze neerslachtigheid te verdrinken.
Wat een ‘handreiking’ aan elkaar kan doen, merkte ik deze week nog, na afloop van de uitvaart,
waarmee ik dit artikel begon. Tot mijn verrassing hoorde ik bij de ‘nazit’ op het boerenerf, dat bij de
voorbereiding van dit afscheid, de naaste buren met heel veel dingen hadden geholpen. “Aanzeggen”, een erehaag vormen, na de kerkdienst koffie zetten voor de familie en de genodigden; het is
een vorm van noaberhulp, die ik van vroeger ken uit mijn geboortestreek. Heel fijn om dit hier ook
weer te mogen zien ! Elkaar steunen zit ons in het bloed !
“Hier ben ik”. Deze woorden heb ik gezegd bij mijn priesterwijding. Bij die gelegenheid heb ik beloofd: “ik zal er zijn”. Niet omdat ik zo’n durfal ben, integendeel zelfs. Maar wel omdat ik vertrouw
op Gods genade.
Dit vertrouwen wil ik ook U toewensen. Dat ook wij dit woord mogen horen van Christus Zelf: “Ik
ben het”. Dat ook wij Zijn Aanwezigheid mogen ervaren, en hieruit de kracht en de moed putten om
– ook in deze stormachtige tijd – elkaar op handen te dragen.
Dat we – samen in dezelfde boot – er zijn voor elkaar.
Pastoor André Monninkhof
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