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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Ben Viskaal lid in de Orde van Oranje-Nassau  
 

Ben is al sinds 1975 betrokken bij de RK geloofsgemeenschap in Dedemsvaart. 
Hij was bestuurslid en voorzitter van onze Locatieraad St. Vitus, lekenvoor- 
ganger en daarnaast acoliet. Ook is hij wijkcontactpersoon en zat hij in het be-
stuur van jongerenkoor Juventa. Hij was betrokken bij verschillende ver-
bouwingen en renovaties aan 
en rond het kerkgebouw. Voor 
zijn vrijwillige inzet voor de kerk 
kreeg hij eerder al de Willibrord-
plaquette van het Aartsbisdom 
Utrecht. De afgelopen jaren was 
de heer Viskaal ook actief als 
vrijwilliger bij de Makelij in  
Dedemsvaart. Daar begeleidt hij 
wekelijks een groep mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Voor zijn vrijwillige ver-
diensten voor de samenleving 
wordt de heer Viskaal onder-
scheiden tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.  
Wij willen Ben vanaf deze plaats namens onze geloofsgemeenschap van harte  
feliciteren met deze verdiende onderscheiding. 

 

Onze Lieve Vrouw van Fatima te de Belte 
 

Dauwtrappen Hemelvaart 
 

Op Hemelvaartsdag hadden we op onze locatie De Belte weer het traditionele Dauw-
trappen.  
Om 7.00 uur begonnen we met een viering in de kerk, voorgegaan door  
pastor Butti die ook vroeg uit de veren was hiervoor. Aansluitend genieten van een 

heerlijk ontbijt in De Zandbelt waarna we ge-
zamenlijk begonnen aan een leuke fietstocht 
van ongeveer 24 kilometer. Tussentijds werd 
een pauze gehouden bij rustpunt De Klomp 
met een bakkie koffie of thee en wat lekkers er-
bij. Het weer was super en het was dan ook 
heerlijk om daar samen te vertoeven in de zon. 
Na de pauze werd de tocht weer vervolgd rich-
ting de kerk. Het was een zeer geslaagde 
ochtend vol gezelligheid en saamhorigheid.  
Organisatie bedankt en tot volgend jaar! 
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Opening verbeeldingstuin 
 

We schrijven vrijdag 13 mei, 19.10 uur, als  
emeritus-pastoor Mijnhout de sleutel in het 
tuinhek steekt en met een ferme zwaai open 
draait.  
Applaus stijgt op, de verbeeldingstuin is hiermee 
geopend. Even daarvoor heeft Gerard Noordink 
namens de pastoor Mijnhout Stichting kort verteld 
over de periode vanaf het plan tot het tot stand ko-
men van de tuin en heeft em. pastoor Mijnhout zijn 
vreugde over de realisatie ervan uitgesproken.  
 

Het is een prachtige verbeeldingstuin geworden. 
Mooi gelegen, zeer toegankelijk, bijzonder inge-

richt, prachtige symboliek, sprekende beelden. Een plek om kortere of langere tijd contact te ma-
ken met de grond, met al wat er groeit en bloeit, met de bomen, waarvan er 1 net buiten de 
tuin staat, en uiteraard met de beelden. Een plek om nog eens terug te keren, een plek waar alle 
Heinoërs en mensen van  elders, waaronder toeristen, welkom zijn. Het was die 13e mei een en al 
geroezemoes van verwondering van de vele mensen die in de tuin een eerste ronde maakten. Dat 
geroezemoes ging trouwens nog even door tijdens het gezellige samenzijn daarna in het parochie-
centrum. 
 

De parochianen mogen blij zijn met de verbeeldingstuin, de pastoraatsgroep (PG) en locatieraad 
(LR) zijn dat zeker. PG en LR waarderen het ook zeer dat in een viertal afleveringen in Kerkepad de 
parochianen zijn meegenomen in het proces. 
 

In de voor- en ontwerpfase is vorig jaar veel werk verricht, vanaf januari van dit jaar is de uitvoering 
ter hand genomen, waaraan beroepsmensen maar vooral vrijwilligers van onze locatie hebben bij-
gedragen. Zonder deze vrijwilligers, ze hebben het van harte gedaan, zou het niet gekund hebben. 
Op 13 mei heeft ondergetekende namens de locatie de mensen bedankt, maar ook hier wil ik  
iedereen bedanken, de mensen van de pastoor Mijnhout Stichting, em. pastoor Mijnhout, de 
ontwerpster, leveranciers en vrijwilligers. 
Namens de PG en LR, Harm Kerdijk 

 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Kunst in de H. Nicolaas kerk in Lierderholthuis. 
 

In het weekend van 28 en 29 mei was er veel te zien in de kerk 
van Lierderholthuis. Op zaterdag en zondag was er van 11:00 uur 
tot 17:00 uur de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen, omdat 
we onderdeel waren van de kunstroute Heino en omgeving.  
Er waren twee kunstenaars aanwezig en een Art Quilt groep 
die hun werkstukken lieten zien en erover vertelden.  
Kunstenares Charlotte maakt o.a. macramé wandversieringen en 
kunstenaar John maakt schilderijen met toegevoegde materialen. 
De variatie van art quilts was groot.  
Ruim 200 mensen kwamen per auto of fiets naar de kerk van 
Lierderholthuis. Er waren leuke gesprekken en mooie ontmoe-
tingen.  
Op zondagmorgen namen de parochianen tussen de kunst deel 
aan een viering waarin pastor Joop Butti voorging met onder-
steuning van het gemengde koor van Lierderholthuis.  
De deelnemers en het publiek en de organisatie kijken terug op 
een geslaagd weekend van kunst en ontmoeting. 
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Sint Stephanus te Hardenberg 
 

Bezinningsdag 2022 
 

Wat een drukte, daar ‘s morgens vroeg bij de katholieke kerk in Hardenberg! Wat doen al die men-
sen daar zo vroeg? O, ze gaan zeker weer naar het klooster….  
En inderdaad, na twee en half jaar gingen we weer naar het klooster, deze keer met een groep van 
12 personen van onze geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Hardenberg. Weer naar Dene-
kamp, waar de vijf Indonesische nonnen ons al stonden op te wachten met koffie en gebak. Het 
thema van deze bezinningsdag was “Puzzelen met Maria” en wat hadden de zusters van Dene-
kamp weer prachtige werkvormen bedacht!  
Na de koffie en het zingen van enkele Marialiederen, werden we verdeeld in groepjes en mocht je 
een foto van een zonnebloem met een woord erop uitkiezen. Er waren erg veel verschillende woor-
den, om er een paar te noemen: ontmoeten, open, ziekenhuis, vertrouwen, kinderen….. en nog véél 
meer. “Welk woord doet je aan Maria denken en kun je ook in verband brengen met je eigen 

leven?” was de vraag en nadat eenieder twee kaartjes 
uitgekozen had, bespraken we deze vraag in viertallen. 
Erg mooi om te horen hoe eenieder Maria op een geheel 
eigen wijze in haar / zijn leven verweven heeft!  
Om half 1 volgde er weer een zeer smakelijke maaltijd 
met de hele groep, inclusief de zusters, waarna we even 
naar de kapel gingen voor het middaggebed en José en 
ik even spontaan lector mochten zijn. Daarna kregen we 
allemaal een fotokaart met 11 verschillende momen-
ten uit het leven van Maria. Er hoorden elf zinnen bij 
die op stickertjes stonden. “Plak de juiste zin bij de juiste 
foto” was de opdracht, en vertel daarna welke foto/ zin je 
het meest aanspreekt en waarom, ook hierbij werd weer 
een link gelegd met het eigen leven. U begrijpt dat hier 
ook weer erg mooie gesprekken door ontstonden.  
Na een wandeling over het kloosterterrein en het be-
kijken van de verschillende Mariakapelletjes, werd er  
thee geserveerd met koekjes, daarna was het alweer tijd 
voor de afsluitende viering.  
Uiteraard was hierbij ook het centrale thema “Maria” en 
werd er niet alleen gebeden, maar ook veel (en mooi!) 
gezongen.  

We vonden het jammer dat de dag zo snel voorbij ging, maar als corona geen roet in het eten gaat 
gooien, dan gaan we in de eerste helft van 2023 beslist weer!  
We hopen dat er dan nog meer parochianen van de partij zullen zijn!  
Veronique Reimer  
 

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Pastoraatsgroep in gesprek met de Woord- Communievieringsgroep 
 

De pastoraatsgroep had een gesprek met Nolly Holterman en Arnold Huijsmans. 
De woord-communievieringsgroep,(Nolly en Arnold) verzorgen al jaren woord-communievieringen 
naar grote tevredenheid. Zij bereiden de vieringen vaak samen voor en praten over de lezingen. 
Samen komen ze dan tot inspiratie waaruit een goede overweging voort komt.  
Pastoor Monninkhof spreekt de waardering uit naar Nolly Holterman en Arnold Huijsmans betref-
fende de inhoud van de vieringen en ook de uitvaartvieringen. Ook Angela Jansen is na een 
cursus alweer twee jaar actief in de uitvaarvieringen. Zij verzorgen de vieringen erg netjes en wor-
den door de gemeenschap zeer gewaardeerd.  
Als parochiegemeenschap zijn we maar wat blij met zo’n groep vrijwilligers. Zeker nu het  
pastorale team steeds minder mankracht heeft om in de elf parochies voor te gaan.  
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Christusbeeld op het kerkhof is opgeknapt 
 
 
Joop Bosman heeft met zijn vak-
manschap het Christusbeeld opge-
knapt. 
Afgelopen zaterdag 4 juni is het 
weer teruggeplaatst.  
Onze dank is groot. 
Het ziet er weer erg mooi uit. 

 
 

 

Gezamenlijke ziekenzalving 
 

Een aantal mensen in de geloofsgemeenschap van Lemelerveld wil graag weer een gezamenlijk 
ziekenzalving. Voor de coronatijd werd dit ook 1x per jaar  in  groepsverband gehouden. Om prakti-
sche redenen heeft pastoor Monninkhof in een gezamenlijke viering de ziekenzalving op 20 mei jl. 
aan een aantal mensen gegeven in woon-zorgcentrum ”De Brugstede”.  
Op woensdag 5 oktober 2022 zal er een viering zijn waarin een gezamenlijke ziekenzalving gege-
ven wordt aan andere parochianen die dat willen. Dit zal plaatsvinden in de parochiekerk door  
pastoor Monninkhof. Het blijft echter altijd mogelijk om individueel te vragen om de ziekenzalving. 

 
Bedevaart naar Kevelaer 
 

Na ruim 2 jaar is er dit jaar weer een Bedevaart naar Kevelaer.  
Deze ééndaagse bedevaartsreis zal plaatsvinden op vrijdag  
2 september 2022. Op deze dag in Kevelaer is er ruimte voor ge-
bed tot Maria Troosteres der bedroefden. Zij geeft ons de kracht van 
rust en bezinning. En deze dag geeft een gezellig samen zijn. 
Kortom: Een sfeer van omzien naar elkaar. Nadere mededelingen 
volgen. Noteer de datum alvast in uw agenda!!! Voor opgave en in-
lichtingen: Dhr. A. van Middelaar tel.: 0529-467964 of bij het secre-
tariaat, H. Hart parochie. 

De nadere gegevens van de Broederschap Raalte worden nog uitgewerkt en nagestuurd. Belangrijk 
is vooral dat deze reis nu op een vrijdag zal zijn en niet op zaterdag zoals gewend was. Op vrijdag  
2 september dus. Het vertrek zal ook niet zo vroeg zijn, in verband met het reistijdenbesluit van de 
bussen. (verplicht 9 uur stilstaan). Het streven is wel om 20.00 uur 's avonds weer terug te zijn 

 
Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht:  
    Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
 

Naast de reguliere maandelijkse activiteiten, zijn voor de  
komende periode de volgende activiteiten gepland: 
 

 
Zondag 12 juni 10.00 uur 
 Boerderijviering in Dedemsvaart 
Dinsdag 28 juni 14.00 uur 
 Lezing kardinaal Eijk over euthanasie en kerk  

in Lemelerveld 
 

Voor meer informatie zie onze website  
www.emmanuelparochie.nl 
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Diaconie 
 

Holy Cow – Kalverliefde!! 
Iedereen van harte welkom bij de boerderijviering van Sint Vitus bij de familie Mensink 
 
Altijd al gedroomd van een kerkviering tussen de koeien? Kom dan naar de boerderijviering van Sint 
Vitus! Pastoraal werker Marga klein Overmeen is de voorganger en het koor Juventa zingt. Het 
thema is kalverliefde. Na de viering is er koffiedrinken en kun je een rondleiding krijgen op het be-
drijf. 
 
Waar:   Melkveehouderij VOF Mensink, 

Tottenhamstraat 21, Dedemsvaart 
Wanneer:  Zondag 12 juni 2022 om 10.00 uur 
Parkeren:  Bij de boerderij 

 
 
 
Theater ‘Zie de mens’ in Sporthal de Beek in Hardenberg 
 

Op 25 juni wordt in sporthal de Beek in Hardenberg de theatervoorstelling Zie de mens opgevoerd. 
Hiervoor wordt de sporthal omgetoverd tot theater. Er zijn 9 acteurs die elk op een eigen podium 
staan. De toeschouwers zitten daar midden tussenin, op 1,5 meter van elkaar. Zo is de voorstelling 
coronaproof en toch intiem.  
 

Zie de mens wordt voor u gespeeld door een multicultureel theatercollectief van mensen die leven 
in kansarme en kwetsbare situaties, en theatermakers. Samen nemen zij u mee op een poëtische 
reis door de Nederlandse samenleving, zoals deze gezien en beleefd wordt door mensen aan de 
voet van de maatschappelijke ladder. Zie de mens is een persoonlijk document gebaseerd op auto-
biografische geschiedenissen uit hun leven. Zo brengt de theatervoorstelling op een authentieke 
manier een wereld over het voetlicht, die gewoonlijk ongezien en ongehoord blijft.  
Naast dat Zie de mens een bijzondere theaterervaring is, dragen wij onze kennis van armoede over 
en roepen op tot solidariteit met allen die kansarm en kwetsbaar zijn. Op die manier hopen wij men-
sen te inspireren om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich thuis 
en veilig voelt. 
 

Enkele reacties van toeschouwers: 
 “Een heel sterke voorstelling. Bijzonder hoe de spelers een levensecht verhaal vertolken. Soms con-
fronterend, dan weer kunstzinnig”. 
“Fantastische voorstelling!! Goed acteerwerk, creatief concept. En bovenal het thema Zie de mens. 
Een hartverscheurende oproep om in de systeemwereld ondergeschikt te maken aan de menselijke 
maat. 
 “ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de authenticiteit van de verhalen die door 
de ervaringsdeskundigen worden verteld; de fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige 
vormgeving”. 
“Het is een rake voorstelling die mij ook echt heeft geraakt.” 

 

De voorstelling is gratis toegankelijk. We verzoeken u vriendelijk om u aan te melden.  
Zie de mens in Hardenberg wordt georganiseerd in samenwerking met de PCI Emmanuel en de ge-
zamenlijke kerken van Hardenberg en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Hardenberg 
 
Waar:   Sporthal de Beek 
Adres:  Hondsdraf 38, 7772 LX Hardenberg 
Wanneer:  Zaterdag 25 juni om 20u00 (ontvangst vanaf 19u15) 
Kosten:  Gratis. Vrije gift na afloop 
Aanmelden:  Reserveer hier uw ticket: wresinskicultuur.nl/aanmelden 

 

http://www.wresinskicultuur.nl/aanmelden


 6 

 
Nieuws uit het pastoraal team 
 

Vieren met lijf en leden 
 

In mijn recente parochieblad artikel “Waar gaat het heen ? “ beloofde ik U nog een standpunt van 
ons als pastoraal team over de lichaamshoudingen tijdens vieringen: knielen, staan en zitten.  
 

Over dit onderwerp is – nog niet zo lang geleden – een vraag gesteld in één van onze locaties. Een 
groep parochianen vraagt zich af: tijdens vieringen blijven we alsmaar zitten. Kunnen we niet wat 
vaker gaan staan of knielen, op momenten, waarop dit past bij het moment van de viering ? 
 

Nu hebben deze parochianen wel een punt. In de liturgie is de basishouding eigenlijk: staan. Blijven 
staan, is een uitdrukking van actieve betrokkenheid: ‘we staan ergens voor’. Bovendien is staan een 
verwijzing naar de kern van ons geloof: ‘opstanding’; ‘verrijzenis’. 
Knielen daarentegen is een houding van overgave: je klein maken voor God, bijvoorbeeld bij een stil 
gebed na de communie. Zitten is een uitdrukking van aandachtig luisteren: bijvoorbeeld tijdens de 
eerste en tweede lezing en gedurende de overweging. 
 

Misschien bent U wel eens naar de Chrismamis (zegening van de heilige oliën) vlak voor de Pasen, 
in Apeldoorn, geweest. Of was U wel eens aanwezig in de Kathedraal in Utrecht bij een diakenwij-
ding of priesterwijding. Of heeft U wel eens een plechtige viering meegemaakt in Kevelaer of tijdens 
een bedevaart naar Lourdes. Bij deze vieringen is het heel gebruikelijk, dat mensen op de zojuist 
door mij genoemde momenten gaan staan, zitten of knielen. Het staat dan ook aangegeven in het 
boekje; en ook de sfeer waarin deze vieringen plaatsvinden, lijkt het gemakkelijker te maken om dan 
deze lichaamshoudingen aan te nemen. 
 

Echter: in de vieringen in de elf kerken van onze Emmanuelparochie is dit minder vanzelfsprekend. 
We gaan staan bij binnenkomst van de voorganger en het openingslied; tijdens het evangelie; bij het 
eerste deel van het eucharistisch gebed (tot na de consecratie) en bij zegen en slotlied. Maar voor 
het overige blijven we zitten. Tijdens de viering vinden we dit de meest aangename lichaamshou-
ding: we zijn in rust en kunnen alles goed volgen. Lang moeten staan ervaren we als vermoeiend. 
En knielen roept bij velen van ons bezwaren op, omdat we dit fysiek niet (meer) kunnen, omdat we 
dit meer gewend zijn, en omdat het een gevoel oproept van ‘onderworpenheid’, wat minder goed 
past bij de manier, waarop wij ons nu in het leven voelen staan. Ook buiten onze Emmanuelparo-
chie is het in andere plaatselijke kerken tijdens vieringen de gewoonte, om op enkele momenten te 
gaan staan, maar voor de rest te blijven zitten. 
 

Als pastoraal team zijn we van mening, dat – met alle respect voor de groep parochianen, die over 
dit onderwerp een vraag heeft gesteld – wij in onze parochie vooralsnog moeten vasthouden aan de 
huidige praktijk, zoals beschreven in de vorige alinea. Dus: we gaan staan op de momenten waarop 
we dit nu ook doen, voor het overige gaan we zitten. Wie dit wenst, kan knielen, bijvoorbeeld tijdens 
de voorbeden en het stil gebed na de communie. Zo bewaren we het beste de eenheid, die we als 
geloofsgemeenschappen tijdens vieringen in onze kerken toch ook willen uitstralen.  
 

We hopen op Uw begrip voor ons standpunt. En wensen U tijdens de vieringen in onze kerken, veel 
devotie. Dat wij ook in onze Emmanuel-parochie, in gebed en viering, mogen ervaren, dat God met 
ons is. 
Pastoor André Monninkhof 
 

Synodaal proces in onze Emmanuelparochie 
 

Enige weken geleden beloofde ik U in mijn parochiebladartikel: “Waar gaat het heen ? “ een kort 
verslag van het ‘synodaal proces’ in onze Emmanuelparochie. Dit verslag geef ik U in dit artikel. 
 

Het ‘synodaal proces’ betreft een kerkvergadering, die door onze paus Franciscus in gang is gezet 
in alle katholieke kerken over de hele wereld. Paus Franciscus wil weten, hoe wij als gelovigen, en 
ook anderen buiten onze geloofsgemeenschappen, aan kijken tegen de toekomst van onze katho-
lieke kerk. Hiertoe houdt hij een raadpleging in alle parochies en hun geloofsgemeenschappen. Aan 
alle Bisschoppen gaf hij in het najaar van 2021 de opdracht, om in hun bisdom in gesprek te gaan 
over de door hem (de paus) aangereikte vragen.  
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Zo kreeg ook onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk, de opdracht, 
om vóór de zomervakantie van 2022 een verslag te maken van 
het synodaal proces in ons Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe stuurde 
de Kardinaal begin november 2021 aan alle pastoors in ons  
bisdom een brief met een toelichting, vragen en materialen voor 
het gesprek in de parochie en haar geloofsgemeenschappen. 
 

In het pastoraal team van onze Emmanuelparochie hebben we 
in de loop van november overlegd over deze brief c.a. van onze 
Aartsbisschop. Onze constatering als pastoraal team was: deze 
brief, en ook het toegestuurde materiaal, zijn te ‘moeilijk’: ze  
lenen zich onvoldoende voor gesprek met U als ‘gewone  
parochianen’. Bovendien zagen wij het als pastoraal team als een bezwaar, dat de uitkomsten van 
eventueel gesprek in onze parochie, door de huidige hiërarchische verhoudingen in onze kerk, naar 
alle waarschijnlijkheid niet van invloed zouden zijn op de uiteindelijke besluitvorming binnen de kerk. 
 

Door de coronamaatregelen, die kort daarop volgenden (periode november 2021  tot en met januari 
2022), waren wij als pastoraal team niet in staat om in het kader van dit synodaal proces gespreks-
bijeenkomsten te organiseren. 
 

Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam er begin februari 2022 een ‘reminder’ van 
onze Kardinaal. Hij verzocht de pastoors in zijn bisdom om in hun parochie, de gesprekken in het 
kader van het synodaal proces alsnog te doen plaatsvinden, en uiterlijk begin april 2022 een verslag 
in te leveren van dit synodaal proces. 
 

Als pastoor van de parochie heb ik – na overleg hierover in het pastoraal team – geprobeerd om in 
de korte termijn die nog restte (amper twee maanden), nog enige gesprekken te laten plaatsvinden. 
Wegens overvolle vergaderagenda’s in parochiebestuur en in een door mij geselecteerde locatie-
raad, is dit maar ten dele gelukt. Alleen in de jongerengroep “Lumen Christi” van onze parochie heb-
ben we van gedachten kunnen wisselen over vragen in het kader van het synodaal proces. 
 

Om de Kardinaal toch een indruk te geven, wat er in onze parochie leeft, heb ik in mijn uiteindelijke 
verslag van het synodale proces in onze parochie, twee dingen gedaan: verwezen naar een brief 
van een zeer betrokken parochiaan, die in deze periode is geschreven; en puntsgewijs de resultaten 
weergegeven van het gesprek in onze jongerengroep. 
 

In zijn brief (aan de Kardinaal en zijn beide hulpbisschoppen) deelt deze parochiaan zijn bezwaren 
tegen de gevolgen van de aanwijzing in 2012 van onze Brigittakerk in Ommen als het eucharistisch 
centrum van onze parochie, voor de opbouw in deze geloofsgemeenschap. Door de nadruk, die er 
werd (en wordt) gelegd op de viering van de Eucharistie, was er – zo stelt hij - nauwelijks nog ruimte 
voor woord- en communievieringen en uitvaartvieringen onder leiding van parochianen; en dat, ter-
wijl in de jaren daarvoor door deze geloofsgemeenschap ruimschoots was geïnvesteerd in tijd en 
geld voor de opleiding van deze vrijwilligers. Verder schrijft deze parochiaan over een aantal ‘mooie 
aspecten’ van zijn geloof, maar ook over de grote zorgen, die hij heeft over de houding van ons als 
Kerk tegenover een aantal door hem genoemde ‘kwetsbare groepen’. Door deze houding van de 
Kerk voelen deze groepen zich – aldus deze parochiaan – in de kou staan. Naar mijn indruk, roepen 
de gevoelens van deze zeer betrokken parochiaan, bij veel anderen in onze Emmanuelparochie, 
herkenning op. 
 

Het gesprek in onze jongerengroep “Lumen Christi” over waar het in onze RK kerk en ook in onze 
parochie heen zou moeten, leverde andere gezichtspunten op. Vanuit dit gesprek, noteerde ik onder 
meer: 

- Catechese wordt node gemist 

- Het is van belang dat je weet, waarom je iets doet; daarom is verdieping van het grootste be-

lang 

- Liturgie – zo wordt gesteld – behoort ‘God-gericht’  te zijn; “God verdient het allermooiste van 

alles”. Doel van de Mis, zo zegt deze groep is: aanbidden. Daarop pleit deze groep voor eer-

bied en respect, voor een ‘knielende kerk’. 

- Onze jongerengroep concludeert: “Een ‘duidelijke’ kerk is een kerk die toekomst heeft; tradi-

tie heeft de toekomst.” 
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Bovenstaande weergave van het verloop van het synodaal proces in onze parochie; de verwijzing 
naar de brief van deze zeer betrokken parochiaan; en ook de ‘statements’ uit het gesprek in onze 
jongerengroep, heb ik medio april aan onze Kardinaal toegestuurd.  
 

Op basis van alle binnengekomen verslagen uit de 50 parochies van ons Aartsbisdom, en uit de an-
dere parochies in Nederland, zullen de Kardinaal en de andere Bisschoppen in ons land zorgen 
voor een document van 10 pagina’s over het synodaal proces in onze Kerkprovincie. Dit document 
zullen zij dan over een paar weken, toesturen aan paus Franciscus. In een kerkvergadering (sy-
node) in Rome in 2023, zullen dan de aanwezige Bisschoppen besluiten nemen over de toekomst 
van onze Rooms Katholieke Kerk. 
 

Door dit verslag hoop ik U inzicht te hebben gegeven in het synodale proces in onze Emmanuelpa-
rochie 
Pastoor André Monninkhof 

 
 

Pastoraal artikel 
 

GOD MET MENSEN 
 

Er was eens een geleerde die veel boeken had geschreven over God.  
Op een avond is hij zó moe van al dat schrijven 
dat hij besluit om een wandeling langs het strand te maken.  
Plotseling ziet hij daar een jongetje dat alsmaar heen en weer loopt 
tussen de zee en het strand: de jongen heeft een kuil in het zand gegraven en nu is hij bezig om die 
kuil met zeewater te vullen. 
De geleerde ziet het even aan en vraagt dan: 'wat ben je toch aan het doen?' 
'Ik' zegt het jongetje 'ben bezig de zee in mijn kuiltje te scheppen.' 
'Maar dat is toch onzin' zegt de geleerde, 'die past er toch onmogelijk in?' 
 En dan wordt het jongetje opeens een wijsneus en zegt: 'jij bent toch zo vaak aan het nadenken 
over allerlei dingen, zelfs over God en alles wat daarmee te maken heeft,  
nou, dat vind ik onzin.  
Ik denk,’ zo zegt de jongen, ‘dat de zee veel eerder in mijn kuiltje zal passen 
dan het geheim van God in jouw verstand.' 
 

Misschien kent u dit verhaal, 
het is een legende en de oude man in het verhaal is de Heilige Augustinus, 
een van de belangrijkste theologen van ons geloof. 
Over God raak je eigenlijk nooit uitgesproken en gedacht, toen niet en nu niet,  
maar Zijn wezenlijkste  eigenschap lijkt wel: 
HIJ GAAT MET MENSEN MEE. 
Met u, met jou, met mij.  
En allemaal zijn wij uitgenodigd mee te doen in Zijn beweging.  
Iedere generatie doet het weer anders, maar ieder nieuw mensenkind wordt opgenomen 
in dezelfde grote geschiedenis; die van God met mensen.  
 

 'Zeg niet dat de tijden slecht zijn' zegt dezelfde Augustinus 
die het mysterie van Gods aanwezigheid in zijn hoofd probeerde te krijgen 
en er in zijn studeerkamer niet in slaagde. 
'De tijden zijn niet slecht, maar ieder mens wordt er op zijn eigen wijze op aangesproken  
in zijn tijd gelovig te zijn, en er met alle mensen van goede wil een goede tijd van te maken’. 
 

Hoe het verder zal gaan met de wereld en met de kerk 
weten wij gelukkig niet, alleen dat ene weten we wel: 
DAT GOD MET ZIJN VOLK VERDER WIL. 
Moge ons dat bemoedigen in deze tijd,  
waarin geloof en kerk soms lijken te verdampen in de wereld. 
Marga klein Overmeen.  
 


