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Even voorstellen: uw nieuwe secretaris! 
 

Begin dit jaar werd ik gebeld: “Wij zoeken nog een aantal nieuwe bestuursleden.” 
Na een aantal maanden meedraaien bij de vergaderingen, heb ik “Ja” gezegd op de 
vraag of ik de functie van secretaris op mij wou nemen. 
 

Ik ben Irma Viskaal geboren in Slagharen. Sinds 1998 woon ik in Dedemsvaart.  
Als administratief juridisch medewerker ben ik werkzaam  bij een groot administratie-
kantoor in Zwolle. 
Mijn vrije tijd besteed ik aan mijn twee katten, puzzelen, olifanten, lezen,  
Taizé-liederen zingen, en als het kan reizen. In 2016 heb ik tijdens de reis naar  
Sri Lanka, kennis kunnen maken met mijn wees-olifant (zie foto). Deze olifant werd 
opgenomen in het project toen zijn moeder overleed. Gelukkig leeft hij nu weer zelf-
standig in het wild. 
 

Naast bovenstaande ben/was ik al jaren actief als vrijwilliger binnen de RK Kerk,  
namelijk onder andere bezorgen kerkblad en kerkbalans en tot en met 2017 het  
organiseren van reizen naar diverse landen. Velen zullen mij van die reizen kennen. 
Nu ga ik officieel starten als secretaris van de Emmanuel Parochie. Ik hoop op een 
prettige samenwerking waarbij ik mij zal inzetten om actief en positief mee te denken 
over de opbouw en het in stand houden van onze parochie. 
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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen: 
 

Sint Cyriacus te Hoonhorst 
 

Dinsdag 7 september heeft de St. Cyriacus het schooljaar geopend in de kerk.  
 
Het thema was "Een duurzaam begin!"  
 
Natuurlijk werd er gezongen en was er een  
Bijbelverhaal en werd er gebeden.  
 
Alle groepen deden een presentatie  
en  
de groepskaarsen werden aangestoken.  
 
We hebben uitgesproken en laten zien hoe we 
er dit jaar een fijn schooljaar van willen ma-
ken voor iedereen! 

 

 
 
 
 

 

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Oktober– Maria en Rozenkransmaand 
 

In onze Kerk zijn de maanden mei en oktober speciaal aan Maria gewijd. Onze-Lieve-Vrouw van 
de Heilige Rozenkrans is in het katholieke geloof een titel van de Heilige Maagd Maria, die de relatie 
tot het bidden van de rozenkrans benadrukt. Het bidden van de rozenkrans wordt beschouwd 
als een gebed van de gelovigen om te vragen om bescherming van Maria, zowel persoonlijk als 
voor heel de wereld. De rozenkrans is een ketting of krans en helpt je met bidden. Bij het rijtje van 
tien kleine kralen bid je het Weesgegroet Maria en bij grotere kraal het Onze Vader. Vroeger werd in 
veel katholieke gezinnen elke avond de rozenkrans gebeden. Vele mensen zullen zich de afdrukken 
op hun knieën van de kokosmat ook nog wel herinneren. Dit meditatief moment behoort nu tot het 
verleden. In de vele bedevaartsoorden in het buitenland gaan nog steeds jaarlijks duizenden rozen-
kransen over de toonbank. Ook is inmiddels een virtuele versie van de rozenkrans te downloaden. 
Pastor Marga Klein Overmeen en de pastoraatsgroep hebben besloten in oktober extra aan-
dacht aan Maria en de rozenkrans te geven. Daarom staat er in onze kerk een Mariabeeld met 
rozenkrans op het priesterkoor. Voor het altaar hangt een grote houten rozenkrans. Deze was van 
wijlen Pastoor Frans Roeloffzen. Tijdens de woord en communieviering van zondag 3 oktober wordt 
hier in woord en gebed ook aandacht aan besteed. 
Pastoraatsgroep. 
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Jaarvergadering en vrijwilligersbijeenkomst op zondag 10 oktober 
 

We beginnen deze ochtend om 9.00 uur met een caritasviering in de kerk. Aansluitend gaan we 
naar het Dorpshuis. Alle parochianen zijn om 10.30 uur van harte uitgenodigd voor de jaarvergade-
ring, die dit keer op zondagochtend plaats vindt. Ook niet kerkgangers kunnen zich aansluiten bij 
deze vergadering. Na het officiële gedeelte volgt om 11.15 uur de vrijwilligersbijeenkomst.  
In en om de H. Nicolaaskerk zijn vele vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk tot een ge-
loofsgemeenschap maken. Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet heeft de locatieraad 
en de pastoraat groep vanaf 11.30 uur een gezellig samenzijn georganiseerd. Om ongeveer 
12.30 uur sluiten we de ochtend af met een eenvoudige broodmaaltijd. 
Locatieraad en Pastoraatsgroep. 

 
Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte 
 

Processie zondag 29 augustus 2021 OLV van Fatima  De  Belte 
 

Zondag 29 augustus zou de vanwege corona uitgestelde jaarlijkse sacramentsprocessie bij de OLV 
van Fatimakerk op De Belte  plaatsvinden. 
Bij het vóór-overleg met pastoor Monninkhof en de werkgroep (vanuit de locaties Hardenberg,  
Dedemsvaart, Slagharen en De  Belte) werd het verstandiger gevonden de viering dit jaar vanwege 
de corona problematiek alleen in aangepaste vorm te houden.  
Gekozen werd voor een plechtige eucharistieviering met na de viering aanbidding van het  
Allerheiligste in de kerk. Wel de traditionele versiering met vaandels, zowel  in de kerk als direct 
buiten, maar in verband met de corona omstandigheden geen processie in en buiten de kerk. 
De kerkdienst door Pastoor Monninkhof werd met circa 70 bezoekers van de diverse geloofsge-
meenschappen, mede gezien corona, goed bezocht.   
Dit jaar bestond het koor alleen uit de maximaal 12 toegestane leden van het zangkoor van  
Dedemsvaart.  Een prachtige en plechtige viering met als hoogtepunt de aanbidding van het Aller-
heiligste.  
Na afloop was er alleen voor de medewerkers gelegenheid voor een kop koffie; we hopen dat we 
volgend jaar iedereen weer kunnen uitnodigen in onze parochiezaal De Zandbelt. 
Hierbij willen wij alle vrijwilligers nogmaals bedanken die hun medewerking hebben verleend aan 
deze  “aangepaste”  jaarlijkse sacramentsprocessie. 
Locatiebestuur OLV van Fatima 
 

Sint Brigitta te Ommen 
 

Dinand 25 jaar koorlid Intermezzo 

Donderdagavond 23 september had de repetitie van Intermezzo een feestelijk tintje. Dinand Mar-
tens werd in het zonnetje gezet omdat hij al 25 jaar een trouw gezicht is tussen de bassen.  
Daar is hij graag gezien en graag gehoord. Met zijn prachtige stem zingt hij het hoogste lied.  
Welbekend als solist van onder andere ‘Go down Moses’ en ‘Oh, Happy Day’.  

Ook achter de schermen is hij actief, zo was hij meerdere jaren  
penningmeester van Intermezzo.  
Dinand, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende zilveren onder-
scheiding van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.  
En we wensen je nog heel veel jaren zangplezier in ons midden. 
De leden van Intermezzo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Heilige Willibrordus te Vilsteren 
 

Heropening Parochiehuis Vilsteren 
 

Stichting Vilsteren Samen Actief heropent het parochiehuis  
Vilsteren en voorziet het gebouw van een nieuwe naam  

 
  “De Vilsterij “ 

                
 
Afgelopen zondag 26 sept 2021  is het paro-
chiehuis in Vilsteren feestelijk heropend. 
Vele bezoekers mochten dan ook onder genot 
van een hapje en een drankje en een mooi op-
treden van het shantykoor de stuwzangers uit 
Vilsteren een kijkje nemen in het gerenoveerde 
en verduurzaamde gebouw.  

 
 

 
Het gebouw heeft een hele metamorfose   on-
dergaan, zo is het dak vernieuwd en  geïsoleerd, 
de platte daken zijn voorzien van nieuwe laag, de 
cv-ketel is vernieuwd en het gebouw is nu voor-
zien ledverlichting. De zalen zijn voorzien van een 
nieuwe frisse kleur verf.             
Vele vrijwilligers uit Vilsteren hebben hieraan 
meegewerkt en het resultaat mag er zijn. 

 

Na ongeveer 25 jaar hebben de beheer-
ders van het parochiehuis het stokje 
over gedragen aan de nieuwe opgerichte 
stichting Vilsteren samen actief. 

 
De Vilsterij is zeer geschikt voor vergade-
ringen en feestjes en vele verenigingen 
maken dan ook gebruik van dit mooie ge-
bouw. 
 
Het stichting bestuur bedankt de vele 
sponsors en vrijwilligers voor dit be-
haalde resultaat en wij kunnen dan ook 
zeker weer 25 jaar verder. 
 

(Foto’s Ron Feijen) 
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Balkenbrijwandeltocht 
 

De stichting “Vilsteren Samen Actief” organiseert op zondag 24 
oktober 2021 wederom haar traditionele balkenbrijwandeltocht.                                                                                                                    
Deze wandeling rond het dorp Vilsteren leidt je zowel door  
uitgestrekte bossen, als langs de heide en door het boeren bui-
tengebied. 
Dit jaar is er keuze uit 3 verschillende wandelingen van onge-
veer 5, 10 of 15 km voor de wat meer geoefende sportieveling. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur kun je starten vanaf de parkeerplaats naast de kerk. Tegen betaling 
van € 3.00 pp (kinderen t/m 12 jaar € 1.50 ) krijg je een omschrijving van de bezienswaardigheden 
die je onderweg tegenkomt. Op het eind van de wandeling kun je naast koffie, thee en frisdrank ge-
nieten van een kom dampende soep en heerlijk versgebakken balkenbrij met brood in de ver-
nieuwde Vilsterij .                                                             
De opbrengst van deze activiteit komt geheel ten goede aan het restauratiefonds van het Parochie-
huis.  
De wandeling gaat door, zelfs als het weer tegenzit. De wandeling gaat grotendeels over zandpa-

den, dus trek goede schoenen aan en warme (regen)kleding. Ieder-
een die zin heeft aan een herfstwandeling is van harte welkom.  
We hopen op een goede opkomst! 
Voor vragen kunt terecht op info@devilsterij.nl                                                                                                  
U kunt ook de website vinden www De Vilsterij                                                                                                      
Ook zijn wij via Facebook te volgen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viering van de H. Eucharistie op Willibrorduszondag in Vilsteren 
 

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd is een christelijke heilige. Hij was aartsbisschop 
en missionaris. Willibrord staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als "apostel van 
de Lage Landen". Hij kwam eind 690 in navolging van Christus naar Nederland om ook hier het 
geloof te verkondigen. Van daaruit bezocht Willibrord een groot gebied dat zich uitstrekt tot België 
en Luxemburg toe. 
Willibrordus stierf op 7 november 739 in Echternach. 
Velen bezoeken hier zijn laatste rustplaats en ook gaan hier jaarlijks bedevaarten naar toe. 
Op zondag 7 november zal Bisschop Mgr. Woorts naar Vilsteren komen om in de kerk die de 
naam van de Heilige Willibrordus heeft gekregen voor te gaan in de H. Eucharistieviering. 
U bent van harte welkom om op de sterfdag van Willibrordus deze viering bij te wonen.  
De aanvang is 11.00 uur 
  

 

mailto:info@devilsterij.nl
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Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Afscheid van Ben Viskaal als voorzitter locatieraad 
 

 
Op 29 september jl. is er tijdens een etentje met 
locatieraad en pastoraatsgroep afscheid geno-
men van Ben. 
Tijdens het etentje is Ben een dinerbon voor twee 
personen aangeboden plus een bosbloemen. 
Ben heeft in het voorjaar na de viering ook de 
Willibrord Penning en oorkonde ontvangen. 
Ben is altijd een steunpilaar voor onze locatie 
geweest en heeft diverse functies bekleed. 
Ben is al actief vanaf 1975. Hij was een van de 
oprichters van het jongerenkoor “Juventa” 
Beroepsmatig was hij ook als architect belangrijk; 
onder zijn leiding is het kerkgebouw gerenoveerd, 
maakte hij het ontwerp voor ons parochiecentrum 
en later de droogloop naar de kerk. 
Ook de nieuwe urnenmuren heeft hij getekend, 
en zijn inmiddels gerealiseerd. 

 
 

 
Terugblik op lesgeven in de parochiezaal 
 

Beter een goede buur dan een verre vriend…… 
 

Dat er een verbouwing op school zat aan te komen wist ik al een tijdje. Mijn gezellige lokaal moest 
wat metertjes inleveren in ruil voor drie ruime, extra lokalen. Geen enkel probleem, totdat de eerste 
geluiden die bij zo’n verbouwing horen de kinderen en mij bereikten.  
Ai, dat was een tegenvaller. Dat zouden we geen twee maanden kunnen volhouden. Gelukkig staan 
wij leerkrachten bekend om onze flexibiliteit en creativiteit, dus opperde ik het idee om te vragen 
naar de beschikbaarheid van de parochiezaal.  
Binnen een dag was het geregeld, super! Het verrijdbare digibord, de tafels en 
stoelen, de inhoud van de kasten, alles kreeg een plek in de ruime zaal.  
We maakten er wat gezelligs van.  
Ik heb er fantastisch en rustig kunnen werken met de leerlingen van groep 4, van de 
verbouwingsgeluiden hebben wij geen last meer gehad, heerlijk!  
Menig collega was een beetje jaloers op de rust, ruimte en koelte van de parochie-
zaal. 
Opnieuw een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen kerk en school. 
Dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt,  
groet groep 4 en juf Cindy 

 
Verslag van de buitenviering en barbecue 
 

Op zondag 12 september hebben we de buitenviering gehouden op het grasveld achter ons  
parochiecentrum. Gelukkig was het droog weer. Er was een overkapping gemaakt voor het altaar, 
en er was mooi versierd met grote veldboeketten. 
De zitplaatsen op het gras waren van strobalen en planken gemaakt.  
Con Amore verzorgde de zang en pastor Wenker ging voor. Tijdens de eucharistieviering werden de 
nieuwe urnenmuren ingezegend. 
Er waren 80 parochianen aanwezig. Na de viering was er gezellig koffiedrinken.  
De voorzitter deed een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan de urnenmuur.  
Verder werd onze koster Mineke Groen in het zonnetje gezet ter gelegenheid van haar 25 jaar 
kosterschap. Dat was eigenlijk in 2020, maar vanwege corona is dit uitgesteld. 
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Na de koffie werd de dag voortgezet met soep en barbecue en uiteraard een drankje.  
Al met al was het een mooie zeer geslaagde dag. We gaan dit zeker volgend jaar weer organiseren. 
De locatieraad St. Vitus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconie 
 

Zie de mens, een theatervoorstelling  

 
Na anderhalf jaar uit te hebben uitgekeken naar dit moment is het 
nu eindelijk zo ver.  
Op 23 oktober in Dalfsen, in de Trefkoele+, mogen we voor u onze 
nieuwste theaterproductie spelen: Zie de mens. We hebben daar 
met enorm veel voldoening aan gewerkt en willen ons werk graag 
met u delen. Wij zijn een multiculturele theatergroep die weet hoe 
het is als het leven niet over rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting.  
Zie de mens is een theatrale collage, geïnspireerd op autobiografische geschiedenissen van 
mensen die in armoede leven. We laten de samenleving zien zoals wij die ervaren, van onderaf. 
Mensen die niets in de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de politiek eigenlijk niet vertegen-
woordigd zijn, maar wel de consequenties dragen van beleid. Uiteindelijk voert dat ons tot de vraag: 
Waar in deze samenleving ben ik veilig en thuis?   
Zie de mens is een persoonlijk document waarmee wij onze kennis van armoede over het voetlicht 
brengen en oproepen tot solidariteit. For the coming of justice.  
De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met PCI Emmanuel en Diaconaal Platform 
Dalfsen. 
Op dit moment is het verplicht dat u zich aanmeldt voor de voorstelling en dat u beschikt over een 
coronapas. 
Waar:   Trefkoele+ 
Adres:  Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen 
Wanneer:  Zaterdag 23 oktober om 20u00 (ontvangst vanaf 19u15) 
Kosten:  Gratis. Vrije gift na afloop 
Aanmelden:  Gezien de huidige situatie rondom de corona maatregelen, is het verplicht om aan te 

melden. Voor reserveren kijk op onze website: 
 www.wresinskicultuur.nl/aanmelden   
 

 

http://www.wresinskicultuur.nl/aanmelden
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Lourdesreis 10 t/m 16 september 2021 
 

Met een groepje van vijf personen uit de Emmanuelparochie zijn we zeven dagen naar Lourdes ge-
weest.  
“Verspieders in het beloofde land” noemde pastoor Monninkhof ons. 
Het was een oriëntatiereis naar deze geliefde bedevaartsplaats waar al vele van onze parochianen 
zijn geweest. Helaas was dit de laatste twee jaar niet mogelijk vanwege de Coronapandemie. Het 
doel van de reis was om te onderzoeken of het alweer mogelijk is om op een veilige manier, 
wellicht volgend jaar, met een groep Lourdes te bezoeken. 
Tot onze grote opluchting is dit zeer positief uitgepakt, ervan uitgaande dat de pelgrims gevacci-
neerd zijn. Ook hebben we een aantal goede gesprekken kunnen voeren met o.a.  ‘Het huis voor de 
Pelgrims’. De organisatie waar we in de toekomst mee zullen reizen. 
Voor vertrek is het noodzakelijk de nodige formulieren in te vullen. Ook hierin hebben we veel ge-
leerd. Het belangrijkste is hierbij de corona-check-app of een papieren bewijs. De vliegreis vanaf 
Schiphol verliep perfect. Op de luchthaven, in het vliegtuig en ook in Lourdes is een mondkapje ver-
plicht. In Lourdes werd de Corona-check-app regelmatig gecontroleerd. Dit zorgde nooit voor pro-
blemen.  
Ook het samen vieren was prima geregeld. Velen van jullie hebben waarschijnlijk de viering bij de 
grot gezien op 12 september. Hierbij wordt wel zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand in acht geno-
men, wat niet altijd lukt. Het is overigens nog steeds niet druk in Lourdes. Een prettige bijkomstig-
heid. Het maakt het rekening houden met elkaar gemakkelijker. Dit komt m.n. doordat pelgrims van 
buiten Europa Lourdes nog niet kunnen bezoeken. 
Als de Coronavoorschriften blijven zoals ze nu zijn dan kunnen we in 2022 met een gerust hart weer 
op bedevaart. Binnenkort zullen we hiervoor weer plannen gaan maken. 
 
Wij houden u op de hoogte! 
Janny Horstman,  
Namens de groep: 
Pastoor Monninkhof, Hermien Schoorlemmer, Jos Ramaker en Wim Heitbrink. 
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Catechese 

 
Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de  
brochure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): 
 

Dinsdag 12 oktober 20.00 uur 
 Filosofie in Dedemsvaart  
 (elke 2e dinsdag van de maand) 
Woensdag 13 oktober 20.00 uur: 
 Filosofie in Heino 
 (elke 2e woensdag van de maand) 
Donderdag 14 oktober om 20.00 uur 
 Paulus’ missiereizen in Dalfsen 
 (elke 2e donderdag van de maand) 
Dinsdag 19 oktober om 20.00 uur 
 Leve Israël in Lemelerveld  
 (elke 3e dinsdag van de maand) 
Woensdag 20 oktober om 20.00 uur 
 Ad Fontes in Dedemsvaart  
 (elke 3e woensdag van de maand) 
Donderdag 21 oktober om 19.30 uur: 
 Geloven Nu in Ommen  
 (elke 3e donderdag van de maand) 
Dinsdag 26 oktober om 20.00 uur 
 Filosofie in Slagharen  
 (elke 4e dinsdag van de maand) 
Woensdag 27 oktober 20.00 uur: 
 Filosofie in Ommen  
 (elke 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 28 oktober 20.00 uur: 
 Filmavond in Heino 
Donderdag 28 oktober 20.00 uur: 
 Israël in Dalfsen  
 (elke 4e donderdag van de maand) 
 

U kunt zich nog steeds aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail:  
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 

 
Nieuws uit het parochiebestuur 

 
 

Tijdens het uitgestelde voorjaarsoverleg d.d. 8 september jl. is  
afscheid genomen van Jeroen Wibier. Hij was acht jaar  
2e, resp. 1e penningmeester van onze parochie.  
Vice-voorzitter Hermien Schoorlemmer bedankte hem voor 
zijn inzet, betrokkenheid en het vele werk dat hij in die jaren 
heeft verricht; naast zijn gezin en werk 
Onder applaus overhandigde zij aan Jeroen een bos bloemen 
en een diner bon.  
Jeroen Wibier reageerde dat hij de afgelopen jaren met veel 
plezier heeft gewerkt en hij bedankte iedereen voor de pret-
tige samenwerking.  
Hij wenst de locaties veel succes en ‘het ga jullie goed!’ 
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Nieuws uit het pastoresteam 
 

Communiqué 8 oktober 2021 
 

Beste parochianen, 
 
Dit communiqué gaat over: 

- De kerkelijke gevolgen van de versoepelingen van de coronaregels, die met ingang van  
25 september van kracht zijn geworden 

- Een brief van onze Aartsbisschop Kardinaal Eijk d. d. 7 oktober 2021 over het communie uit-
reiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers 

 

Versoepeling coronaregels 
De Bisschoppen van Nederland hebben ons laten weten, dat de versoepelingen van de coronare-
gels, die op 25 september jl., zijn ingegaan, ook kerkelijk tot verruiming van de mogelijkheden lei-
den. Kort gezegd komen deze verruimingen hierop neer: 

- Bij kerkbezoek wordt de anderhalve meter afstandsregel losgelaten, mits het kerkgebouw 
voldoende geventileerd kan worden 

- Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig 
- Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan 
- Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. Ook zij hoeven de anderhalve meter 

afstandsregel niet meer in acht te nemen.  
Wat wel wordt gehandhaafd, is de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona. Verder wordt gelovigen uitdrukkelijk gevraagd om 
rekening te houden met elkaar bij het kiezen van een plaats en het lopen door de kerk. Wat ook 
blijft, is het uitreiken van de heilige communie van achter een ‘hoestscherm’; ook de tongcommunie 
is nog niet mogelijk. 
Voorts hoeven bezoekers van vieringen geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet 
past bij het karakter van de kerk. Wel roepen de Nederlandse Bisschoppen – in lijn met wat ook 
paus Franciscus hierover heeft gezegd – bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk 
op, zich te laten vaccineren. In dit verband merken de Bisschoppen op: “De paus noemt vaccineren 
een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.” 
Als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie nemen we de hiervoor ge-
noemde richtlijnen van onze Bisschoppen in zijn geheel over. Ook in onze parochie en al haar ge-
loofsgemeenschappen, zijn deze richtlijnen dus van toepassing. Voor meer informatie: zie de web-
site van ons Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl  
 

Communie uitreiken in vieringen onder leiding van parochiële voorgangers 
In een brief d.d. 7 oktober 2021 heeft onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk laten weten, dat in vierin-
gen onder leiding van parochianen, het uitreiken van de communie hervat kan worden. Dit 
geldt ook voor onze Emmanuelparochie. Dit betekent, dat U ook in vieringen onder leiding van paro-
chianen weer ter communie kunt gaan. 
 
Met de informatie in dit communiqué hopen wij als pastoraal team en parochiebestuur van dienst te 
zijn geweest. Heeft U naar aanleiding van dit communiqué nog vragen, laat ons dit dan s.v.p. weten. 
Wij danken U van harte voor Uw betrokkenheid bij onze Emmanuelparochie en haar geloofsge-
meenschappen. Wij wensen U Gods rijkste zegen en alle goeds. Blijf gezond ! 
 
Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
Pastoor André Monninkhof 
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Pastoraal artikel 
 

Gelijkwaardigheid 
 

Er was een programma op de tv: mensen die diep in de schulden zaten, werden gekoppeld aan een 
helper, aan iemand die grote rijkdom had vergaard in zijn leven.  
Arm en rijk maakten kennis; beide partijen vol goede moed tegenover elkaar aan tafel bij de presen-
tator.  
Rijk, een groot ondernemer, wreef in zijn handen: wat een leuke uitdaging zou dat worden. En wat 
mooi om mensen zo te kunnen helpen.  
Arm, een stel dat bijna kopje onder ging keek vooral verwachtingsvol.  
Voedselbank, kringloopwinkel, en weggeefhoek, daar waren ze vaste klant.  
Rijk had er zin in: de dag na de kennismaking zou hij een huisbezoek brengen bij arm. En daar de 
financiële boekhouding bekijken en vervolgens een plan maken hoe arm het beste te helpen. Fluitje 
van en cent! 
Tijdens dat huisbezoek werd er ingezoomd op de keuken. Schimmel op de muur achter het fornuis, 
het aanrecht vol met vuile kopjes, borden en pannen. En in die puinhoop stond de vrouw des hui-
zes, zij maakte een grote pot thee van één theezakje. Thee is immers veel goedkoper dan koffie. 
Vol goede moed spitte rijk alle aanmaningen, bonnetjes en andere nota`s door. Al snel zag hij wat 
eraan schortte. Gelukkig! Het was niet moeilijk: ze rookten beiden, en dat moest afgelopen zijn. Veel 
te dure hobby.  
En zo kwamen er nog vele dingen aan bod die wellicht anders zouden kunnen. Pinpas, weg ermee. 
Hond, weg ermee. Tatoeage, nooit weer doen.  
En die vieze keuken, die moest schoonmaakt en opgeruimd, zo wilde rijk niet weer ontvangen wor-
den. 
De keuken was bij het volgende bezoek een beetje schoner, het aanrechtblad een beetje opge-
ruimd, ze waren een beetje gestopt met roken. De hond was er nog.  
Hoe dat nou kon, vroeg rijk zich af.  
Tja.. ze hadden echt hun best gedaan. Meer zat er blijkbaar op dat moment niet in.  
En zo ging dat een tijdje door: twee partijen tegenover elkaar die elkaar niet bereikten, niet begre-
pen. 
Tot na een aantal bezoeken rijk ermee stopte, hij vond dat er niets gedaan werd met zijn adviezen, 
zo zou het nooit wat worden.  
Tja… er valt iets voor te zeggen, rijk wist hoe je geld moest maken en arm was niet voor niks zo 
arm. 
Maar bij schulden is er meer aan de hand dan alleen een tekort aan geld. 
Altijd maar weer die zorgen om rond te komen, de hete adem in je nek voelen van de deurwaarder, 
dat brengt zoveel angst en stress mee, je staat constant in de overlevingsmodus. Het ene gat met 
het andere moeten dichten, dat vergt meer energie dan een mens redelijkerwijs op kan brengen. 
Iedereen kan door pech, onwetendheid of onhandigheid maar zo in zo`n situatie terecht komen.  
Wat mij vooral trof, en altijd treft in dit soort situaties, is de ongelijkwaardigheid.  
De één zo machtig, de ander zo machteloos.  
Rijk wist het zo goed, arm moest gewoon doen wat hij zei.  
Er was geen ruimte voor de mens achter de geldzorgen, geen oor voor hun verhaal.  
Dat zorgde voor steeds meer stress.  
En ja, het is heel moeilijk om telkens weer geconfronteerd te worden met iets wat niet lukt.  
Maar, hoeveel iemand ook is ontnomen, ieder heeft het recht om met waardigheid en respect tege-
moet getreden te worden.  
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig aan elkaar.  
En gelijkwaardigheid was in die uitzending toch ver te zoeken.  
Jammer..  
Pastor Marga klein Overmeen 
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