
Jaaroverzicht Heilig Hart kerk 2020 

Beste parochianen hierbij het jaaroverzicht van 2020. Normaal wordt dit besproken tijdens de 

jaarvergadering, maar door dit bijzondere jaar was het dit jaar niet mogelijk om een jaarvergadering 

te houden. Ook vele andere activiteiten konden niet doorgaan vanwege het Corona virus. Hierbij 

hebben we een kort overzicht van het afgelopen jaar samengevat.  

Het jaar begint met de installatie van pastoor Hans de Vries in de Emmanuelparochie. Voorlopig 

hebben we een luxe positie wat pastores betreft.  

De bovenbouw van de urnenmuur begint in januari met hulp van professionele vrijwilligers Gerard 

Schokker en René Westemeijer. Eind 2019 is door de werkgroep beheer al de fundering opgebouwd.  

Op 24 februari wordt bekend dat Johan Rutgers per 1 juli zal vertrekken naar de Veluwe op verzoek 

van het Bisdom.  

Het Angelus klokje luidt vanaf 1 maart. Herman Koggel heeft de besturingskasten zodanig aangepast 

en gemoderniseerd dat nu ook het Angelus geluid kan worden om 12 uur. Een stukje verleden is 

terug. 

Op 13 maart wordt de kerk gesloten tot 1 juni voor alle diensten, behalve uitvaarten vanwege 

Corona.  Alle bijeenkomsten en repetities in het parochiecentrum zijn tot dan uitgesteld. Op 18 ,25 

maart en 1 april  worden ook bij ons de klokken geluid voor ondersteuning van de zorg en algehele 

aandacht voor de corona pandemie. Van het Bisdom ontvangen we in de tijd het protocol waaronder 

we na 1 juni de kerk weer open zouden mogen doen voor de vieringen. Eerst worden de banken om 

en om afgesloten met plastic afzetlint. Naarmate het duidelijk wordt dat het nog een tijd gaat duren 

kiezen we voor een nettere afzetting. Er kunnen maximaal 88 personen in de banken zitten op de 1,5 

meternorm. 

Ook bij ons gelden in de lockdown de norm van max 30 personen bij uitvaarten. Later wordt dit 

verhoogd naar 100 personen. 

Op 1 juli nemen we afscheid van Pastoor Johan Rutgers. Op zondag 28 juni is zijn afscheidsviering in 

de Brigittakerk te Ommen. Helaas kunnen hier maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn. De 

viering is online te volgen. Door de verzamelde giften uit de parochie kunnen we hem diverse 

cadeaus overhandigen en veel succes toe wensen in zijn nieuwe Lucas parochie in Barneveld. 

De noodzaak van kerk TV wordt duidelijk om de mensen contact te laten houden met de vieringen en 

de kerk. Wij hebben alleen kerkradio onder een 40 tal parochianen staan. Met Salland ICT wordt naar 

een oplossing gekeken. Vanaf Allerzielen kunnen de mensen meekijken of later terugkijken via het 

internet. Gemiddeld genomen wordt een uitzending bij een viering gevolgd door een 40 tal 

personen. Bij de uitvaarten zijn er kan dit oplopen naar 150 personen. Het hoogste aantal reviews zit 

op 650 voor de Allerzielen viering. 

Om de informatie stromen meer te sturen wordt het mail adres voor het aanleveren artikelen voor 

de website en parochieblad via webmaster@parochielemelerveld.nl in juli aangepast. Zo komen de 

berichten directer op de plek waar het nodig is en is privacy beter afgeschermd. De website is sinds 

de lockdown in maart van gemiddeld 200 naar 300 bezoekers per dag gestegen. De pieken liggen 

soms op meer dan 700 bezoekers. In het totaal is de website vorig jaar meer dan 115.000 keer 

bezocht. 

12 juli vindt het uitgestelde onderhoud plaats. De heggen worden geknipt op het kerkhof met een 

aantal extra mensen en voorjaarsschoonmaak PC wordt alsnog uitgevoerd. 
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1 Augustus wordt het 40 jarig ambstjubileum van pastor Gerard Noordink gevierd en op 27 

september wordt er in Heino afscheid van hem genomen en gaat Gerard met pensioen. 

In Oktober doen we een oproep voor nieuwe vrijwilligers voor de kosters en onderhoudsgroepen van 

het parochiecentrum. Ook moeten er nog kaderleden bij komen. 

Henk Heerink neemt in oktober afscheid van de  locatieraad. Vier jaar lang heeft hij zich ingezet voor 

het opzetten van de groene kerk en om een planologisch bestemmingsplan onderzoek van de grond 

te krijgen voor de “kerkenhoek”. Hierbij zit ook een haalbaarheidsonderzoek voor verschillende 

scenario’s van gebruik van de kerk. Voor de benodigde subsidie daarvoor grepen wij daarbij dit jaar 

mis om budgettaire redenen. In 2021 proberen we weer mee te doen. In dit kader is het ook 

belangrijk wat we met het pand van Habers kunnen, als dit weer vrijkomt. Het is toe aan een 

opknapbeurt of een verbouwing. Welke stappen gezet kunnen worden is mede van dit onderzoek 

afhankelijk. Henk zal zich hiervoor nog blijven in zetten als adviseur van de locatieraad. 

De Urnenmuur is af in de zomer, maar er moet nog een aansluiting worden gemaakt met de 

bestrating van het kerkhof. Met een klein ploegje wordt de hele straat opnieuw in gestraat zodat ook 

de oneffenheden worden uitgevlakt. Op 1 november is er tijdens een korte buitenviering de nieuwe 

urnenmuur ingezegend. 

Na de actie voor de kerktoren restauratie in 2019 was het de bedoeling dit in het najaar uit te 

voeren. Door het te lang uitblijven van een beslissing van het bisdom kon dit niet meer doorgaan. Het 

werk werd echter wel aanbesteed, maar nu  uitgesteld naar voorjaar 2021. Inmiddels is ook het geld 

voor de toren binnengekomen om de eerste kosten te dekken. 

Door de tweede lockdown zijn er zeer beperkt nog bijeenkomsten. Mede daardoor wordt ook de 

actie Kerkbalans uitgesteld tot na 19 januari.  

Ondanks dat er met kerst maar beperkt mensen in de kerk mogen komen wordt de Kerststal gezet 

met behulp van een paar mensen van de scouting. 

Op liturgisch gebied zijn er vanwege de beperkte mogelijkheden in het afgelopen jaar veel diensten 

weggevallen of aangepast. 

De vieringen van de 1e H.Communie en het H.Vormsel konden helaas geen doorgang vinden. De 

dinsdagmorgenvieringen werden goed bezocht en we zijn blij dat Ans Wippert op de dinsdagmorgen 

het kosterswerk op zich neemt. Ook de vieringen van de Goede Week die het afgelopen jaar in onze 

geloofsgemeenschap gepland waren konden helaas niet doorgaan. Toch waren er enkele bijzondere 

vieringen waar we goed op terug kunnen kijken. Als 1e nog voor de lockdown de carnavalsviering. De 

eucharistieviering in de pastorietuin b.g.v. het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming en de 

plechtigheid op het kerkhof b.g.v. het feest van Allerheiligen waarbij pastoor Monninkhof alle graven 

heeft gezegend. Op 2 november werden alle dierbaren herdacht die ons in het afgelopen jaar waren 

ontvallen, dit alleen in aanwezigheid van familie's die in het afgelopen jaar een dierbare hebben 

verloren. We hebben de vele vieringen afgesloten op oudejaarsavond met een mooie 

oudejaarsviering. 

 

 


