Duurzame sinterklaascadeaus voor de minima in Lemelerveld
Na de intocht van Sinterklaas opende het Inpakhuis
van Sinterklaas haar deur in het Kulturhus. Aan de oproep om speelgoed te brengen werd flink gehoor
gegeven. Zoveel zelfs, dat al na enkele dagen een
nieuwe oproep verscheen. Deze keer met het verzoek
om tweede kans speelgoed op te komen halen of
om te ruilen. Buiten ging de storm liggen en ook in het
Inpakhuis werd het ietsjes rustiger, al werd ook aan
deze oproep gelukkig weer gehoor gegeven!
Van het overgebleven tweede kans speelgoed, soms
nog nieuw in de verpakking, werden cadeau-pakketten
gemaakt voor gezinnen die in
deze maand wel iets extra’s
kunnen gebruiken. Om de
privacy te waarborgen, zorgde
het Sociaal Steunpunt afgelopen
dagen dat het op de juiste
adressen werd bezorgd. Het speelgoed wat nog overbleef is gedoneerd aan de Speelgoedbank in Nieuwleusen en het Inpakhuis is inmiddels weer ‘ontmanteld’.
In een korte tijd is een succesvolle actie neergezet waardoor vele kinderen in ons
dorp dit weekend een tweede kans cadeautjes ontvangen. Dat is sociaal èn duurzaam! Dat kan alleen als vrijwilligers en bedrijven gezamenlijk hun schouders eronder zetten.
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Adventsactie 2021: Gezonde start voor moeder en kind in Somalië
In een gebedsviering gehouden op zondag 12 december 2021 werd er in de
H. Hartkerk te Lemelerveld aandacht besteed aan de Adventsactie.
Tijdens de viering werden er dia’s en een filmpje van Stef Bos getoond.
De tekst is erg mooi en die willen we U ook niet onthouden:
Samen delen
tekst & muziek: Stef Bos
Er zijn zoveel kleine kinderen
in verre vreemde landen
ze staan daar langs de weg
ze staan met lege handen
ze hebben honger.
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Maar niemand geeft ze eten
niemand geeft ze water
ze krijgen buikpijn van de honger
en ze worden heel erg mager
dat kan toch niet.
Wij hebben alles wat we willen
en zij hebben niets.
Dat kan toch niet.
We moeten samen delen, samen delen
alle werelddelen moeten samen delen
samen delen, samen delen
alles wat we hebben samen delen.
Ik heb een huis om in te wonen
ik heb een bed om in te slapen
ik haal mijn broodjes bij de bakker
ik koop mijn vlees bij de slager
ik heb geen honger.
Maar er zijn nog zoveel kinderen
zonder speelgoed om te spelen
zonder bed om in te slapen
zonder brood om op te eten
en dat kan toch niet.
Wij hebben alles wat we willen
en zijn hebben niets.
Dat kan toch niet.
De moeite waard om te beluisteren op YouTube
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat
de campagne in het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap.
Wat is er aan de hand?
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood.
Door droogte, overstromingen, gebrek aan voedsel is bijna een derde van de inwoners afhankelijk
van humanitaire hulp. Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim
een miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land.
De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit
slecht. De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s.
Wat willen we bereiken?
Ons doel is om bereikbare professionele geboortezorg mogelijk te maken en het vertrouwen hierin
te laten toenemen.
Met een project in de stad Burdhubo, willen we professionele geboortezorg en begeleiding bieden
aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen.
Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.
Adventsactie kan daarbij niet zonder onze steun.
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Sociaal steunpunt kerken Lemelerveld heeft jaarlijks een mooi gebaar
Ook dit jaar heeft het Sociaal Steunpunt Kerken kerstpakketten rond gebracht naar de minima van Lemelerveld.
Ook heeft het Sociaal Steunpunt bloemetjes rond gebracht
als ‘Steuntje in de rug’ voor Lemelervelders die dit jaar veel
tegenspoed te verwerken kregen.
De gelden worden verkregen van lokale ondernemers, verschillende acties en een rekeningnummer waar geld op gestort
kan worden. Hier wordt massaal gehoor aan gegeven zodat ook de minima onder ons iets extra’s
konden krijgen met de Kerst.

Werkgroep JeugdHart
In Lemelerveld is de werkgroep jeugdhart opgericht.
Doel van deze groep is om de jeugd (8 t/m 12 jaar en misschien in latere traject 6 t/m 12 jr.) op
korte termijn en op langere termijn meer betrokkenheid te laten voelen met de kerk. Idee is
om 4 keer per jaar de jeugd uit te nodigen voor een laagdrempelige bijeenkomst waarbij we voor de
jeugd aansprekende activiteiten willen gaan organiseren. Dit zou in combinatie met bestaande of
nieuwe op de doelgroep afgestemde vieringen kunnen zijn.
Het idee ontstond om deze jeugd voor de Kerst een Kerstgroet te brengen in de vorm van een persoonlijk waxinelichtje. Indira Hulsman en
Janneke Mulder zijn zeer actief geweest en hebben de vele waxinelichtjes
met Kerstgroet klaar gemaakt. Ook Pastoor Monninkhof niet te vergeten,
die helemaal vanuit Ommen op de fiets de koude weersomstandigheden
heeft doorstaan. Samen hebben ze de waxinelichtjes op 22 december rondgebracht aan de kinderen. Vele kinderen en ouders waren blij verrast. Het was een goede actie
en mede een uitnodiging die een vervolg zal hebben in een laagdrempelige bijeenkomst in 2022.

Kerststal Lemelerveld
Ook dit jaar stond er weer een schitterende kerststal in de H. Hartkerk van Lemelerveld.
De kosters en een aantal (jonge) vrijwilligers zijn druk geweest om er weer wat moois van te maken
Ook al waren de vieringen in de kerk niet allemaal live te bezoeken, via de livestream konden mensen deelgenoot zijn van de viering en de Kerststal.
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Week van Gebed voor de éénheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele
wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
Thema voor 2022 is: “Licht in het duister”.
In Lemelerveld is er vanuit de Raad van Kerken een oecumenische viering in de Brugkerk
op zondagmorgen 16 januari om 10:00 uur.
Zoals het er nu uit ziet zal de viering alleen digitaal te volgen zijn op
Brugkerk Lemelerveld-Kerkdienst gemist.nl
Marga Klein-Overmeen zal mede voorgaan in deze viering.
Van harte bij u aanbevolen.

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis
Bedankt voor iedereen die geholpen heeft

Op kerstavond 2020 klonk er geen ‘Ere Zij
God!’ in onze kerk, er was vanwege de
corona geen nachtmis. We dachten toen het
is misschien wel de raarste Kerst ooit.
Afgelopen kerst opnieuw beperkingen in
alle Rooms Katholieke kerken.
We voelen nu nog beter de onprettig-heden
van de donkere dagen in december.
Met kerstversiering en lichtjes proberen we dit
op te fleuren.
De kerk was door vele vrijwilligers volledig
in kerstsferen gebracht met kerstbomen,
kerstster en bloemen. En een kerststal met
kleurrijke beelden die na de restauratie
er weer als nieuw uitzien.
Gelukkig zenden veel kerken via een
livestream de mis uit zodat ook mensen die
niet in de gelegenheid zijn om bij een viering
aanwezig te zijn toch live een mis mee kunnen maken of terugzien.
Met kerst brandde niet alleen in onze kerk
licht. Iedereen die ons dorp binnen kwam
rijden werd verrast door de feestelijke
straatversiering.
Ondanks de beperkingen van de lockdown en
de coronacrisis was er toch een mooie kerstperiode.
Iedereen bedankt die hieraan mee heeft gewerkt.
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Sint Stephanus te Hardenberg
Afscheid secretaris Locatieraad
Zondag 2 januari hebben wij in Hardenberg afscheid genomen van onze secretaris
Ad van de Wurff.
Tien jaar geleden kwam Ad ons Locatiebestuur versterken, na een periode zonder secretaris. Ik
was net aangesteld als voorzitter. Ad bood zijn hulp aan nadat hij eigenlijk gestopt was met zijn andere functies in de parochie en dekenaat. In principe voor 1 á 2 jaar, tot een nieuwe secretaris zich
zou melden. Het werden er dus 10.
Voor zijn grote inzet voor het parochiebestuur, het dekenaat, de Diocesane Pastorale Raad
(DPRU) en het Parochieverband Noordoost Salland gedurende vele jaren kreeg Ad v.d. Wurff in
december 2009 een pauselijke onderscheiding toegekend. Deze werd in april 2010 te Lemelerveld door pastoor Swijnenberg uitgereikt.
Ad van der Wurff heeft nu het stokje overgegeven aan Michel Niemarkt.
We bedanken Ad hartelijk voor zijn inzet en vele werk voor de locatieraad. Als blijk van waardering werd hem een boekenbon overhandigd en voor Gerdy, zijn vrouw, waren er bloemen.
José Terhorst
Voorzitter locatieraad St Stephanus
Hardenberg

Catechese
Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie
Wegens Corona
gaan alle catechetische kringen
en
gespreksgroepen
tot nader order niet door.

Voor meer informatie zie onze website
www.emmanuelparochie.nl
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Diaconie
Indrukwekkend, maar ook aangrijpend!
Voorstelling “zie de mens” van de Joseph
Wresinski Cultuur Stichting in Dalfsen was
een succes, plannen voor een voorstelling in de omgeving van Hardenberg.
Het was eindelijk zover! Na uitstel door coronamaatregelen en het toch samen met de Joseph Wresinski Cultuur
Stichting blijven doorzoeken naar mogelijkheden kon de
voorstelling op 23 oktober 2021 in de Trefkoele in
Dalfsen toch doorgaan. Voor 100 bezoekers kon de
voorstelling gespeeld worden.
Ontmoeten in het parochiecentrum van de Rooms Katholieke Kerk in Dalfsen
Mijn vrouw Ineke en ik stappen rond 17.00 uur in de auto in Dedemsvaart om naar Dalfsen te rijden.
Niet gelijk naar de Trefkoele, maar eerst naar het parochiecentrum van de Rooms Katholieke Kerk
in Dalfsen. In het PCI-bestuur hebben we afgesproken dat we met een paar bestuursleden al bij het
eten aanwezig zijn, om zo kennis te maken met de acteurs en de medewerkers van de stichting.
Wanneer we bij het parochiecentrum aankomen zien we nog niemand. “Hallo, goedendag!”, klinkt er
een stem. Dat is Jos. Hij is bezig om de maaltijd te bereiden. En wat voor een maaltijd: soep, broodjes, patat, saté en nog veel meer. Vanaf deze kant nogmaals de complimenten en onze dank voor
de goede verzorging Jos!
Daar horen we de deur en stemmen beginnen de ruimte te vullen. Ah, ook Wim Herder komt binnen.
Hij was er al eerder vertelde hij en heeft geholpen met opbouwen. We nuttigen samen de maaltijd
en spreken en ontmoeten de medewerkers van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Een
bijzondere ervaring!
Persoonlijke verhalen
Na de maaltijd gaan we met z’n allen naar de Trefkoele. Oh! We komen nog drie bureaustoelen tekort horen we van theaterleider Laurens. Wim Herder: “regel ik!” Een vraag aan mij om mee te gaan
naar het kantoor in Dalfsen, waar hij werkt om daar drie
bureaustoelen te halen. Ook weer gelukt!
Al vroeg beginnen er bezoekers te komen. Veel uit Dalfsen
en de nabije omgeving, maar ook van verder weg. De
entree is gratis. Wel moeten bezoekers zich aanmelden.
Michel Niemarkt is er ondertussen ook en is gelijk de baliemedewerkers van de stichting aan het helpen om de QRcodes te controleren. Even daarna komen ook de andere
bestuursleden binnen.
Om 20.00 uur begint het. Even voor die tijd mogen de bijna 100 aanwezige bezoekers vanuit de
ontvangsthal naar de zaal. De sporthal is werkelijk omgetoverd tot een echt theater. En ondanks de
1,5 meter afstand die we moeten houden van elkaar, voelen het speelveld en de zitplaatsen echt
gezellig aan. Ook een nieuwe ervaring: wij, dus het publiek, zitten tussen de acteurs.
De voorstelling begint! Verhalen, muziek, dans, alles komt voorbij in de voorstelling “Zie de mens.”
Wat ik in de titel al schreef: het is een indrukwekkende en aangrijpende voorstelling. En het is niet
zomaar een voorstelling. Het zijn verhalen die de acteurs zelf meegemaakt hebben. Samengevoegd laten de acteurs de samenleving zien zoals zij die ervaren, van onderaf. Mensen die niets in
de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de politiek eigenlijk niet vertegenwoordigd zijn, maar
wel de gevolgen dragen van dit beleid. Uiteindelijk voert dat ons tot de vraag: Waar in deze samenleving ben ik veilig en thuis? “Zie de mens” is een groot persoonlijk verhaal, waarmee de acteurs hun kennis van armoede over het voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit.
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Plannen voor nog een voorstelling in Hardenberg
(of omgeving)
Ik zou nog veel meer kunnen en ook willen schrijven over de
voorstelling “Zie de mens”. Dat doe ik bewust niet. Wij, het bestuur van de PCI Emmanuel, hebben namelijk plannen om de
eerste helft van 2022 nog een voorstelling te organiseren.
Dan in Hardenberg of omgeving. Natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk van eventuele Coronamaatregelen.
Houdt onze berichten in de gaten!
Bestuur van de PCI Emmanuel:
Geert van de Logt (verslag)
Wim Herder
Maria Malinowski-Brodnicki
Hendrie van der Most
Michel Niemarkt
Contact: pci@emmanuelparochie.nl
Pastoraal Werker:
Marga klein Overmeen-Groot Zwaaftink (profiel Diaconie)
Sponsoren bedankt!
De voorstelling “Zie de mens” van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting in Dalfsen is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
PCI Emmanuel
Diaconaal Platform Dalfsen
Willhelmus Frijling Stichting
Gemeente Dalfsen
Een particuliere en een zakelijke relatie

Nieuws van pastoraal team en parochiebestuur
Diakenwijding Richard Meijer uitgesteld
Eind december ontvingen wij van de Bisschop het volgende bericht:

In overleg met rector Kuipers van het Ariënsinstituut
heb ik tot mijn grote spijt moeten besluiten
de diakenwijding van
Antonius Martinus Maria van Gaans en Henderikus Richard Meijer
uit te stellen.
Deze wijding stond gepland voor 15 januari,
maar het is door de maatregelen vanwege de coronaviruspandemie
te onzeker of de wijdingsplechtigheid dan wel door kan gaan
en onder welke omstandigheden.
Dit is voor alle betrokkenen een grote teleurstelling,
zeker ook voor beide diakenkandidaten.
Zodra de omstandigheden dat toelaten,
zal een nieuwe wijdingsdatum worden vastgesteld.
Ik vraag om uw gebed voor beide wijdelingen in deze verlengde voorbereidingstijd.
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht
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Pastoraal artikel
Hoopvol het nieuwe jaar in
Vaak hoor ik zeggen dat we 2021 maar snel moeten vergeten. Het was een jaar van hopen en afzien. Hopen dat we dat verwoestende virus maar snel de baas zouden worden. Afzien, omdat we
nog steeds leven met beperkingen.
Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerstmis worden. Al onze kerken zijn `s avonds dicht,
de vieringen zijn enkel te volgen via live stream. In de zondagsvieringen geldt nog steeds de anderhalve meter afstand. Wat gaat het komend jaar ons brengen? Durven we opnieuw hoopvol te zijn?
Hoopvol een nieuw begin te maken?
Kerkelijk vieren we ons nieuwe begin eigenlijk drie keer per jaar: de geboorte van Jezus met Kerstmis, Zijn verrijzenis met Pasen en met Pinksteren wanneer de Kerk de apostelen en ons aanspoort
opnieuw te beginnen.
Wij vertrouwen erop dat er bij God steeds nieuwe toekomst is. Dat maakt hoopvol.
Zoals altijd staan we in januari stil bij de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen.’
Dit jaar is het thema: ‘Licht in het duister.’ De ster van Bethlehem schijnt als een licht in het duister
en wijst ons de weg naar Jezus. En precies daarin ligt de oproep voor ons als christen. ‘Wij hebben
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ (Matteüs 2 vers 2)
We lezen het verhaal van de drie wijzen die de ster achterna reizen. De ster is voor hen een langverwacht teken van hoop. En zo vinden zij uiteindelijk het kind in de kribbe. Het hoopvolle teken van
nieuw leven.
Mogen wij die hoop ook ervaren in dit nieuwe jaar.
Een jaar waarin nog van alles kan gebeuren. Het kan nog alle kanten op.
Laten we hoopvol dit jaar beginnen, thuis, op ons werk, op school en in onze geloofsgemeenschappen. Hopend op een jaar waar weer veel meer mogelijk wordt.
Soms is er meer mogelijk dan we denken. Meer enthousiasme, meer creativiteit, meer geluk, meer
liefde en vrede.
God zelf schenkt het ons als we erin durven te geloven. Dat noemen we zegen.
Ik wens u allen een gezegend, hoopvol en gezond 2022.
Pastor Marga klein Overmeen
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