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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Sint Brigitta te Ommen 
 

Dubbele onderscheiding voor Ben Jutten 
 

Zondag 18 december jl. nam Ben Jutten afscheid 
als koster van de St. Brigitta-kerk. 
In een prachtig versierde kerk waren naast vele  
parochianen ook zijn kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie aanwezig.  Aan het eind van de  
viering wordt Ben door pastoor Monninkhof naar 
voren geroepen om hem in het zonnetje te zetten. 
Maar liefst 30 jaar heeft Ben zich als ingezet als 
koster voor onze geloofsgemeenschap. Daarvoor 
wordt hij door het Bisdom onderscheiden met de 
oorkonde van de Interdiocesane Kosterbond 
‘Sint Willibrord’. En krijgt hij de daarbij horende 
penning opgespeld. 

 
Burgemeester Vroomen was ook aanwezig 
in de kerk; als parochiaan van onze geloofs- 
gemeenschap valt dat niet op. Maar het is  
wel opmerkelijk als hij naar voren komt als 
burgemeester met zijn officiële ambtsketen 
om! Tot grote verrassing van Ben wordt hij 
door burgemeester Vroomen benoemd tot  
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
In zijn toespraak noemt de burgemeester 
niet alleen zijn vrijwillige kosterswerkzaam-
heden maar ook de vele andere werk-
zaamheden die hij heeft en/of nog steeds 
verricht.  

Bijvoorbeeld als lector, voorganger bij Woord- 
en Communievieringen, voorganger bij avond-
wakes en acht jaar lid van het bestuur. Coördi-
natie van verzendklaar maken en verspreiding 
van het parochieblad. En nog vele andere werk-
zaamheden die misschien niet zo zichtbaar zijn 
maar wel door hem werden opgepakt. 
 

Een welverdiend applaus volgt en Ben wordt 
door alle aanwezigen toegezongen “Lang zal 
hij leven in de gloria. Hiep hier hoera! 
 

Na afloop van de viering was er een gezellig 
samenzijn in het parochiecentrum en was er  
gelegenheid om Ben te feliciteren. 
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KERSTMARKT 2022 
 

Het zijn de echte donkere dagen voor het kerstfeest als ik dit schrijf. Maar ik schrijf dit stukje met 
veel vreugde en dankbaarheid over de gemeenschaps-
zin van onze geloofsgemeenschap. 
Het was eind augustus dat ik een telefoontje kreeg van  
Gerard Meijerink dat we wat pallets zouden kunnen krijgen 
met kerstartikelen, maar het moest wel voor de 31e  van 
deze maand opgehaald zijn.  
Tja, maar in die korte tijd iets regelen was een opgave,  
echter met behulp van Anton Wolters en onze vrijwilligers 
konden we die 12 pallets (bijna 24m3) stallen bij René Jan-
sen. Toen konden we aan de slag om een plan te maken. 
Hoe gaan we deze enorme hoeveelheid sorteren, bij ons 
opslaan en de verkoop organiseren.  
Het liep allemaal voortreffelijk met de ideeën en inzet van 
vele vrijwilligers. Natuurlijk moest er snert, glühwein, warme  
chocolademelk, koffie etc. geschonken worden.   

Ook de dames van de bloem-
versiering zouden hun talen-
ten tonen. En hoe brengen 
we iedereen op de hoogte en 
maken we het gezellig!  Het 
harde werken, tenten bou-
wen, inrichten verliep heel 
goed. Het Inloophuis kreeg 
een plekje. Herman Hagels 
zou er met zijn draaiorgel 
zijn om alles op te vrolijken; 
ook onze midwinterblazer 

Ton Klein Koerkamp was aanwezig en zijn eerste tonen vanuit 
onze kerktoren klonken fantastisch!  
We hebben alleen maar positieve reacties gehoord.  

 
Ook  over de inrichting waren onze bezoekers vol lof. Het was erg 
gezellig en de verkoop verliep erg goed. De heerlijke snert viel 
zo goed in de smaak dat deze om 12.30 uur al op was. Gelukkig  
waren er nog genoeg broodjes beenham. Verder natuurlijk koffie 
en glühwein.  
De prachtige kerststukken vlogen bij wijze van spreken over de 
toonbank.  
Het was druk maar zeer gezellig en we kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde dag en bij het afsluitende drankje waren allen die 
meegeholpen hadden onder de indruk van de hoeveelheid bezoe-
kers/kopers en de gezellige sfeer.  
Maar natuurlijk ook over het resultaat en na een voorlopige telling 
stond er € 3200,00 op papier.  
Er komen nog wat inkomsten en of uitgaven aan maar het is een 
prachtig resultaat. 
  
 

Met heel veel dank aan allen die hebben meegeholpen om dit resultaat te bereiken. 
“Zo zie je maar wat een gemeenschap als de onze kan in deze soms sombere tijden”! 
Het is iets om trots op te zijn.  
Ton Hoogenboom 
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Petitie naar aanleiding van het nieuwe beleid van kardinaal Eijk 
 

In de vergaderingen van alle elf geloofsgemeenschappen en de gezamenlijke vergadering van het 
parochiebestuur met het pastorale team en de afgevaardigden van de locatieraden werd het nieuwe 
beleidsplan van kardinaal Eijk besproken. De inhoud van‘ Blijf dit doen om mij gedenken ‘ heeft ge-
leid tot veel onbegrip en ongeloof -dit kan toch niet waar zijn- maar ook tot heftige reacties en diepe 
verontwaardiging.                                                                                                                                      
Een beleid waarin geen Woord- en communievieringen meer gehouden mogen worden tast de  
vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen verder aan. Alle zeilen worden immers al bijgezet door 
pastoraal werkers en opgeleide vrijwilligers om de overbelaste priesters in alles bij te staan.                                                                         
Bij velen rijst ook de vraag of u, na de uitzending van uw gesprek met Leo Fijen voor uw Ad Limina 
bezoek aan Rome, voor dit beleid kiest om het stabiliteitspunt eerder te bereiken door gelovigen te 
ontmoedigen. U zei daar immers: “ Het kerkbezoek neemt snel af maar het stabiliteitspunt is nog 
niet bereikt want er zijn nog teveel parochianen die uit sleur naar de kerk gaan… en… ja er zullen 
dus nog wel meer kerken dicht gaan. De kwantiteit daalt nu maar de kwaliteit stijgt. Mensen die dan 
naar de kerk gaan vormen samen met de nieuwe katholieken de toekomst.”                                                                                                              
Zo’n opmerking doet pijn, veel pijn.                                                                                                         
Ook zei u in de brief over het synodaal proces: ”De behoefte aan woord- en communievieringen 
wordt vanzelf minder want er zijn al veel kerken dicht en dan zijn er ook minder gelovigen die be-
hoefte hebben aan woord- en communievieringen”. Een redenering waar zeker vragen bij gesteld 
kunnen worden. 
Wij vragen u om uw nieuwe beleid te herzien en het oude in ere te herstellen want de H. Eucharis-
tieviering is en blijft het hart van de eredienst. Dat wordt echt niet betwist.    
Welke leider wil nu ontmoedigen i.p.v. moed in spreken en mensen enthousiast maken.  
René Pillen, voorzitter locatieraad  St.-Brigitta geloofsgemeenschap Ommen. 
 

Naar aanleiding van deze petitie zijn diverse reacties binnengekomen, ook vanuit de andere 
geloofsgemeenschappen. 
 

Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Kerstwandeling naar de schuilhut 
 

Op Kerstavond is er door 156 personen en vier honden gewandeld naar de levende kerststal in 
de schuilhut. Hoe zo precies dit aantal? Onderweg kwamen de wandelaars langs een heraut, her-
ders, engelen, drie koningen, een herbergierster en een heuse plaats voor een volkstelling. Dan 
weet je zo'n getal. De herbergierster stuurde onderweg iedereen door. Ze had geen plek. Ze had 
zelfs een zwangere vrouw door moeten sturen. 
Aan het einde van de wandeling wachtten Maria, Jozef en het kindje Jezus. 
Na wat lekkers en een kop warme chocolademelk liep iedereen weer terug naar het beginpunt bij de 
kerk. Ook werd er voor de terugtocht volop gebruik gemaakt van de paardentram. Iedereen was het 
er over eens dat het een groot succes was en voor herhaling vatbaar. 
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Onderscheiding voor Annie Braam-Ramaker 
 

In de Kerstviering van zaterdagavond werd de koster van dienst, 
Annie Braam-Ramaker, aan het einde van de viering naar  
voren geroepen. Zij werd toegesproken door de voorzitter 
van de locatieraad, Jeroen Meijerink. Hij roemde haar grote 
inzetbaarheid voor de locatie Hoonhorst van de Emmanu-
elparochie in een periode van 35 jaar. Een kleine opsomming 
van de activiteiten van Annie: kinderwoorddienst, Kindje wiegen 
met Kerstmis, parochiebijdrage voor het Dorpsblad, oecumeni-
sche viering tijdens het Sproeifeest, Podium van Kerken,  
Liturgiegroep en de laatste jaren koster. 
Als grote erkenning 
voor haar inzet kreeg 
ze uit handen van Je-
roen de Willibrord-
plaquette met bijbe-
horend speldje. De 
aanvraag van de bis-
schoppelijke onder-
scheiding voor haar 
werd dan ook zonder 
op- of aanmerking 
goedgekeurd. De  

locatie Hoonhorst kan trots zijn op zo’n kanjer. Iedereen 
gunt het haar dat ze nu meer tijd heeft voor zichzelf, voor 
haar man Tonnie, de kinderen en de kleinkinderen. 
  
 

Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Kerstmarkt 
 

Op 10 december was er weer de traditionele kerstmarkt. Het was weer een markt vol met  
activiteiten bij de St Vituskerk en in het parochiecentrum. Vanaf 9.30 tot 14.00 uur was ieder-
een welkom. Onze kerstmarkt is uitgegroeid tot een symbool van samenkomen, ontmoeten en 
gemeenschapszin. Dit is een belangrijk voorbeeld van hoe we in Dedemsvaart vrijwilligers en paro-
chianen bij de kerk betrekken. De kerstmarkt heeft netto € 8100,- opgebracht.                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Kerstnachtdienst in de streektaal 
 

Woensdag 21 december was in de Sint Vituskerk de opname met RTV Oost van deze nachtdienst. 
Het thema van de vie-
ring was “Vreade”.  
De dienst werd voor-
gegaan door classis 
predikant  
Klaas van de Kamp 
en bisschoppelijk  
vicaris  
Ronald Cornelissen. 
Het koor Toda kwam 
uit Rijssen. De nacht-
dienst werd kerstavond 
uitgezonden en is op 
YouTube onder kerst-
viering in de streektaal 
nog steeds te volgen. 
 

 
 
 
 

 
Kerstmusical 
 “Vrede, vrede” 
 

Zaterdag 24 december 
was het weer zover, door 
leerlingen van de basis-
school “De Langewieke“ 
werd op kerstavond in de 
St. Vituskerk de Kerst- 
musical opgevoerd. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Oliebollen voor de vrijwilligers 
 

Op de laatste woensdag van het jaar,  
hebben we de vrijwilligers  
getrakteerd op oliebollen bij de koffie.  
Na de koffie was er een  borreltje  
voor de inzet van alle werkzaamheden  
door het gehele jaar. 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Een viering, voor jong en oud 
 

Door corona kon Muziekvereniging Salland in 2020, 2021 en 2022 de 4e adventsvieringen niet  
muzikaal ondersteunen. Het was op zondag 18 december dan ook weer fijn om samen te zijn en 
met elkaar te zingen. Dit zorgde weer voor een echt kerstgevoel. Dit jaar was er speciaal voor de 
jongste kinderen (tot en met 8 jaar) een kindernevendienst in de sacristie. Hier konden zij naar het 
kerstverhaal luisteren en een tekening inkleuren. Voor de communie-uitreiking kwamen de kinderen 
weer terug in de kerk om met iedereen in de kerk het kerstverhaal te delen. 

 
Muziekvereniging Salland viert dit jaar hun 100-jarig bestaan 
 

De fanfare is op 6 januari 1922 opgericht door Pastoor Hendriks. Alle festiviteiten rondom dit jubi-
leum zijn vanwege corona uitgesteld naar 2023. Daarom staan er dit jaar vele activiteiten op het  
programma. Het jubileumjaar wordt geopend op zaterdagmiddag 7 januari met een feestelijke 
receptie. Dit wordt samen met alle mensen gevierd die de muziekvereniging een warm hart toe- 
dragen. 
De leden van de vereniging doen mee aan tal van activiteiten om zo de kas te spekken. Dit ge-
beurt op muzikale wijze door deel te nemen aan optochten zoals carnaval en Koningsdag. Verder 
verzorgen ze serenades bij diverse bruiloften, sinterklaasintocht en bij kerkelijke feesten zoals de 
eerste heilige Communie of een priesterjubileum. Naast de muzikale activiteiten zijn er diverse an-
dere acties, o.a. medewerking verlenen aan het Feestweekend in Lierderholthuis en het inzamelen 
van oud ijzer.  
 

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 
 

Vele activiteiten rond Kerst en Oud en nieuw in Lemelerveld 
 

Op zondag 18 december was het een drukke dag binnen de geloofsgemeenschap. 
Dat begon al in de viering van 10.00 uur waarin ouderen en alleenstaanden waren uitgenodigd. 
Voor hen was er na de viering een Kerstbijeenkomst in het Parochiecentrum waar gezamenlijk werd 
gegeten. Dit gezellig samenzijn duurde tot ongeveer 15.30 uur. 
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Tevens werd op deze dag door een aantal  
vrijwilligers en kosters de Kerststal in de kerk  
gezet. Het zag er allemaal weer piekfijn uit. 
 
 
 
 
’s Avonds was het Kerstconcert van Con Amore 
met als gastkoor Voices. Het was een mooi concert 
dat goed bezocht werd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezinsviering op Kerstavond 
 

Op 24 december was er een mooie Kerstviering verzorgd door de gezinsvieringsgroep met zang 
van Voices. Fijn dat je als gezin naar de viering kunt gaan waarin kinderen een centrale rol spelen.  
 

Oudejaarsviering  
 

Op zoek naar licht in donkere tijden?  
Wie herinnert zich nog Kerstmis 2020? Een strenge 
‘lockdown’ in Nederland vanwege een gevaarlijke  
Engelse corona-variant. 
Kerstmis, het feest van Christus’ geboorte, in een 
koude gesloten kerk! 
 

Het jaar 2021 begint- en eindigt met strenge ‘lock-
down’-perioden, de laatste vanwege de aanvankelijk 
gevaarlijke ‘omikron’-variant. Ook met Pasen dat jaar 
geen versoepeling van maatregelen en dus geen Pa-
sen in de kerk. Pas In januari en februari 2022 gaan 
de remmen langzaam van alle beperkingen af. 

 

Maar dan vallen op 24 februari 2022 de Russische troepen op vier plaatsen Ukraine binnen. Deze 
nieuwe ‘crisis’ lijkt sindsdien op vele terreinen ons dagelijkse leven te ontregelen; bijvoorbeeld wat 
betreft de energie, economie, inflatie, de bouw, het klimaat etc. met alle effecten daarvan voor hele 
bevolkingsgroepen. Hoe broos en kwetsbaar kan een samenleving in korte tijd worden! 
 

De KRO-NCRV vroeg onlangs aan een groot aantal mensen welk cijfer zij aan hun persoonlijke ge-
luksgevoel in 2022 gaven? Het antwoord was samengevat het volgende; aan mezelf geef ik een 
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kleine voldoende, maar voor de gang van zaken in ons eigen land en bij de politiek in de EU/interna-
tionaal, is het een zware onvoldoende. 
 

En bij deze kwalificatie van een ‘kleine voldoende’, ging het vooral om de spontane vormen van on-
derlinge betrokkenheid en solidariteit, die in tijden van crisis plotseling ontstaan. ‘Nood leert bidden’ 
zegt men wel, maar zeker ook ‘het naar elkaar om willen zien!' Hoe warm en verrassend was dat 
vaak, in de tijden van Corona en na de inval in de Ukraine. 
 

In een speciale Oudejaarsviering heeft de geloofsgemeenschap van de H. Hartkerk terugge-
keken op 2022, maar vooral ook uitgekeken naar lichtpunten en veerkracht voor het nieuwe 
jaar 2023. Gelukkig kon dit op de laatste dag van dit jaar in een open- en niet gesloten kerk! 
Godzijdank. 
 

Sociaal Steunpunt Kerken Lemelerveld 
 

De al maar stijgende energiekosten en de hoge inflatie hebben veel mensen 
met een laag inkomen dit jaar hard getroffen. Het Sociaal Steunpunt Kerken 
heeft daarom met kerst weer pakketten rondgebracht naar de minima van 
Lemelerveld. Ook bracht het Sociaal Steunpunt bloemetjes rond als ‘Steun-
tje in de rug’ voor Lemelervelders die dit jaar veel tegenspoed te verwerken 
kregen. Fijn dat zoveel mensen gezorgd hebben voor een lichtpuntje met Kerst. 

 

Aankondiging oecumenische viering en meditatieve kwartiertjes januari 2023 vanuit 
Lemelerveld 

Zondag 15 januari, 2e zondag na Epifanie. Doe goed, zoek recht! 
Van zondag 15 t/m zondag 22 januari wordt de jaarlijkse Week van ge-
bed voor eenheid van christenen gehouden. De aftrap vindt plaats in 
een oecumenische viering die op zondag 15 januari om 10.00 uur in de 
Brugkerk te Lemelerveld wordt gehouden. Het thema van de Week van 
gebed is ‘Doe goed, zoek recht’ naar Jesaja 1 vers 17. Daar staat ‘Leer 
goed te doen, zoek het recht, weerstaat een verdrukker; doe recht aan de 
wees, verdedig de weduwe!’. Het thema is deze keer voorbereid door chris-
tenen uit Minnesota. Uitgaande van wat zij aanreiken, heeft een aantal leden 

van de Raad van Kerken van Lemele en Lemelerveld de dienst voorbereid. Voorgangers in de 
dienst zijn pastoraalwerker Marga klein Overmeen, ds. Georg Naber en ds. Leon Eigenhuis. Goed 
om te weten: het thema van de Week van gebed wordt verder uitgewerkt in de meditatieve kwartier-
tjes die van 16 t/m 22 januari elke dag om 19.00 uur in de Brugkerk worden gehouden. Dat doen we 
aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Daarover kunt u meer lezen onder het 
kopje/bericht ‘Meditatieve kwartiertje in de Week van gebed’. Wat goed dat we als kerken(Brugkerk, 
Heilige Hartkerk, de Lichtbron en Ichthuskerk) op deze maniergestalte geven aan de Week van ge-
bed voor eenheid. We nodigen u van harte uit om mee te doen!  
 

Elke avond om 19.00 uur een meditatief kwartiertje in de Week van gebed.  
Van zondag 15 t/m zondag 22 januari is er elke avond om 19.00 uur een 

meditatief kwartiertje waarin we het thema ‘Doe goed, zoek recht!’ verder 
uitwerken. Dat doen we aan de hand van de zeven werken van barmhar-
tigheid. ‘Zalig de barmhartigen’ zegt de Heer Jezus in de Bergrede en in 
Matteüs 25 vers 35 en 36 noemt Hij zes werken van barmhartigheid, na-
melijk (1) het te eten geven aan de hongerigen, (2) het te drinken geven 
aan de dorstigen, (3) het kleden van de naakten, (4) het onderdak bieden 
aan de vreemdelingen, (5) het verzorgen van de zieken en (6) het bezoeken van de gevangene be-
zoeken. Later voegde de kerk aan deze zes werken het begraven van de doden als zevende werk 
toe. De zeven werken van barmhartigheid zijn richtlijnen en vertrekpunten voor ons diaconaal han-
delen. Ze zijn door de eeuwen heen een bron van inspiratie geweest voor schilders. Een van 
die schilders is de Meester van Alkmaar. In 1504 maakte hij een schilderij van zeven panelen 
met daarop de zeven werken van barmhartigheid. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum in Am-
sterdam. In het meditatief kwartiertje houden we een ‘beeldmeditatie’ bij elk van de zeven panelen. 
We beginnen ermee op zondagavond 15 januari en eindigen de reeks op zondagavond 22 januari 
door stil te staan bij het woord ‘barmhartig’.  
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Alles even op een rij: 
- zondag 15 januari 19.00 uur:  Hongerigen te eten geven 
- maandag 16 januari 19.00 uur: Dorstigen te drinken geven 
- dinsdag 17 januari 19.00 uur: Naakten kleden 
- woensdag 18 januari 19.00 uur: Vreemdelingen herbergen 
- donderdag 19 januari 19.00 uur: Zieken verzorgen 
- vrijdag 20 januari 19.00 uur: Gevangenen bezoeken 
- zaterdag 21 januari 19.00 uur: Doden begraven 
- zondag 22 januari 19.00 uur (afsluiting): Barmhartigheid 

 

De meditatieve kwartiertjes zijn te volgen door 
(1) naar kerkdienstgemist.nl te gaan, 
(2) vervolgens naar Overijssel 
(3) en dan naar Lemelerveld te gaan, 
(4) en tenslotte door op ‘Brugkerk Lemelerveld’ te klikken. 
 

We hopen de ‘werken’ ook in hun ‘diepte’ recht te doen. Bijvoorbeeld: bij het ‘eten geven aan wie 
honger heeft’ gaat het niet alleen om het voedsel geven aan wie honger heeft (dat allereerst natuur-
lijk!), maar ook over onze eigen ‘geestelijke’ honger: of we dat verlangen kennen en hoe we ons 
geestelijk voeden. Wat we in Nederland vooral nodig hebben is ‘brood uit de hemel’. Besteden we 
daar wel voldoende aandacht aan? Zo merken we dat het stilstaan bij de werken van barmhartig-
heid ook een geestelijke dimensie heeft. 
We hopen op een inspirerende ‘Week van gebed voor de eenheid.’ 
De Raad van Kerken in Lemele en Lemelerveld 
 

Catechese 
 

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
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U wordt vriendelijk verzocht om u voor bovenstaande cursussen aan te 

melden 
bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap 

of 
via InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 

 
Dit geldt ook voor de overige cursussen, die u kunt vinden 

in de ‘blauwe’ brochure of op onze website. 

 
 
 
 
Denkers in Vilsteren 
 

Beste medeparochianen, 
 

Wij gaan weer van start!!!!! 
 

Nu de corona pandemie steeds beter hanteerbaar wordt, hebben we besloten om de lezingencyclus 
in het landgoedcentrum van Vilsteren weer te hervatten. 
 

We zijn blij u in 2023 weer te kunnen verwelkomen. 
 

We hebben de toezegging gekregen dat de huidige  
 

Denker des Vaderlands 
 

Emeritus Professor Paul van Tongeren 
 

op donderdag 16 februari 2023  
 

naar Vilsteren komt. Zijn inleiding zal betrekking hebben op zijn 
meest recente publicatie: 
 

‘Het wonder van betekenis’ 
 

Een kleine introductie: 
 

We horen veel over fake news en ‘alternatieve feiten’. Maar we maken het ons te gemakkelijk als we 
de oplossing zien in ‘recht doen aan de feiten’. Behalve ‘feiten’ die we kunnen vaststellen, zijn er 
‘betekenissen’ waarover we ons een mening vormen. Die meningen kunnen en moeten gevormd 
worden – en de vorming van een mening is iets anders dan het leren vaststellen van een feit. De  
rationaliteit van de mens uit zich niet alleen in kennis van de feiten, maar ook in de waarneming van 
‘betekenis’. De lezing zal een uitwerking geven van dat begrip ‘betekenis’ en laten zien hoe belang-
rijk die betekenis is voor een menselijk en menswaardig leven en samenleven.  
 

Praktische informatie: 
 

Locatie: Landgoedcentrum Vilsteren: Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren. 
Tijd:   vanaf 19.30 uur bent u welkom. Er is koffie/thee. 
  20.00 uur – 22.00 uur Inleiding met vraaggesprek 

Na afloop nazit met een glas. 
Kosten: Bijdrage p.p. €10 (inclusief koffie of thee vooraf en een glas drinken na afloop) 

te voldoen door bankovermaking naar rekening: 

 NL06KNAB 0255 6739 49 t.n.v. F.A. Bakker 
 o.v.v. “Denkers in Vilsteren” 
 

Aanmelden via een mail naar: denkersinvilsteren@gmail.com 
(NB er is plaats voor maximaal 45 aanwezigen; en wie het eerst komt……) 
 

Organisatie Comité Denkers in Vilsteren (een initiatief van Het Landgoed  
Vilsteren en de Emmanuelparochie):  
Frans Bakker, Joop Butti, Liesbeth Cremers, Gerard Noordink, Marcel ten Vergert 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Nieuws van het pastoresteam 
 

Begeleiding van uitvaarten: ook onze zorg 
 

Regelmatig wordt aan ons als pastores van onze Emmanuelparochie gevraagd, of wij de uitvaart 
van een dierbare mogen begeleiden. We zijn blij, dat we dit mogen doen. Want we vinden, dat het 
hierbij gaat om een belangrijke taak. Het heengaan van iemand, die je lief en dierbaar is, geeft veel 
pijn en verdriet. Daarom wil je, dat het afscheid perfect voor elkaar is. Want dat kun je maar één 
keer goed doen! 
 
Als pastoraal team van onze Emmanuelparochie vinden wij dat ook. Daarom willen wij als voorgan-
gers bij een uitvaartdienst ook het beste van onszelf kunnen geven, zodat wij voor een goede bege-
leiding kunnen zorgen. Ook onze geloofsgemeenschappen (kosters, koren, acolieten, en andere 
medewerkers) hebben er alles voor over, om te zorgen voor een afscheid, dat geheel voldoet aan 
uw wensen. 
 
Om ons pastorale werk, ook als het gaat om de voorbereiding van en het voorgaan bij uitvaarten 
goed te kunnen blijven doen, hebben we – na geleverde inspanning – ook momenten nodig van her-
stel, ontspanning en rust. Daarom heeft elk lid van het pastoraal team wekelijks één vrije dag: 

- Pastor Ria Doornbusch is vrij op vrijdag 

- Pastor Marga Klein Overmeen is vrij op maandag 

- Pastoor André Monninkhof is vrij op zaterdag, tot 16.00 uur; en op dinsdagavond. 

Wanneer één van de leden van het pastoraal team vrij is, of om andere reden is verhinderd of niet 
beschikbaar kan zijn, zal in het pastoraal team worden overlegd, wie van de collega’s beschikbaar 
kan zijn om voor te gaan in de uitvaart.  
 
Ook parochiële voorgangers zijn graag bereid om voor U een uitvaart van een dierbare te verzor-
gen. Zij zijn goed opgeleid, hebben al de nodige ervaring, en hun werk wordt, zo leert onze ervaring, 
door nabestaanden zeer gewaardeerd. 
 
Met de contactpersoon van Uw geloofsgemeenschap kunt U bij een overlijden overleggen, wie er 
kan voorgaan bij de uitvaart van uw dierbare.  
 
Heeft U over het voorgaande nog vragen of wensen, dan kunt U contact opnemen met één van ons. 
Onze telefoonnummers en mailadressen staan elders in dit parochieblad, en ook op de website van 
onze Emmanuelparochie: www.emmanuelparochie.nl  
 
Dank voor uw begrip en vertrouwen. En als U afscheid moet nemen van een dierbare, leven wij met 
U mee en wensen wij U heel veel sterkte. 
 
Met vriendelijke groet, 
                                  Het pastoraal team 
 

 
Pastoraal artikel 
 

Niets in de wereld mag ons onverschillig raken 
 

We hebben de Kerstdagen achter ons gelaten, de drie wijzen zijn met geschenken langsgekomen 
bij het Christuskind.  En wij, heeft u dat Christuskind de ruimte gegeven zodat het geboren mocht 
worden?  Misschien had u deze vraag niet verwacht in het nieuwe jaar, maar toch stel ik hem.  
Uiteindelijk is de vraag aan ons allen, hoe onze relatie is met het Christuskind, toch?  
 
Je kunt er vele vormen aan geven, biddend, zingend, stilte, aan zitten aan Zijn tafel bij de  
eucharistie. Of, omzien naar elkaar waarbij je handen en voeten geeft aan je geloof. 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Op mijn tafel heb ik de Encycliek van Paus Franciscus voor mij liggen met de titel: Geprezen zijt Gij! 
Laudato Si. Laudato Si, is een sterke bijdrage tot de zorg die van alle mensen gevraagd wordt voor 
het gemeenschappelijke huis, de planeet, ons leefmilieu, dat een diepe crisis doormaakt. De  
encycliek zou een mooi en inspirerend handvat kunnen zijn hoe we met elkaar met onze Schepping 
behoren om te gaan. Onze Schepping, eigenlijk zijn wij er als kerk veel te weinig mee bezig, toch! 
Of niet… 
 
Een andere relatie met het Christuskind zou kunnen zijn om Hem te dienen. ‘God dienen is mensen 
dienen, mensen dienen is God dienen’. Deze gevleugelde uitspraak heb ik als omslagfoto op mijn 
facebookpagina staan waar ik dagelijks actief mee ben verbonden. Dat dienen, het dienstbaar zijn in 
het bijzonder aan hen die leven aan de zelfkant van onze samenleving, heeft mij een warme impuls 
aan mijn leven gegeven. En u, onze kerk heeft zoveel te bieden aan en in onze samenleving. Soms 
heb ik het idee dat we dat vergeten zijn als gelovigen.  
 
Wij mogen onze ‘handen en voeten’ ten dienste stellen aan de samenleving, vanuit onze Bron. We 
mogen denken aan de voedselbank, kledingbank, inloophuis en de vele diaconale activiteiten in 
onze geloofsgemeenschappen en haar dorpskernen. Dienstbaar zijn aan de ander in nood, zonder 
jezelf weg te cijferen.  
 
We hebben het Christuskind mogen ontvangen, zelfs waren er geschenken voor Hem. Ook Zijn  
ouders moesten met een ezel langs huizen om een slaapplaats te vinden. Ook zij kregen ‘lik op 
stuk’ omdat er geen plaats was in de herberg. Dat we in ons leven dienstbaarheid mogen tonen 
naar de andere, vooral hen in nood. Een mooie opdracht voor nu en in de toekomst. 
Pastor Ria Doornbusch 
 
 

En dan nog dit 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan  
 

Komend weekend gaat Actie Kerkbalans van start. Het 
thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van  
morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze  
parochie een brief met het verzoek voor een jaarlijkse  
financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer  
op u mogen rekenen!  
 
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aan-
tal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! 
Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen 
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen 
die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen moge-
lijk. 
 
Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeg-
gingsformulier in januari ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de 
kerk van morgen!  

 
 
 
 
 



 13 

 
En tot slot 
 

In memoriam  
 

Emeritus Paus Benedictus XVI is in de vroege ochtend van 31 december 2022 op 95-jarige leeftijd 
overleden in Vaticaanstad. Joseph Ratzinger was Paus van 19 april 2005 tot 28 februari 2013. 
Zijn uitvaart was op 5 januari 2023 op het Sint Pietersplein, waarna hij is bijgezet in de crypte van 
het Vaticaan. 

 
  (c) Ramon Mangold (18 augustus 2011, paus Benedictus begroet jongeren tijdens de WJD in Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


