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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
 
O.L.Vrouw van Fatima op de Belte 

 
Processie 23 juni 2019  
 

Zondag 23 juni jl. werd de jaarlijkse sacra-
mentsprocessie gehouden bij de OLV van 
Fatimakerk de Belte. 
Een goede traditie in de Noord-Oosthoek van 
onze Emmanuelparochie. 
Vooraf had de werkgroep (vanuit de GG Har-
denberg, Dedemsvaart, Slagharen en de Belte) 
al veel werk verricht. De kerk was prachtig ver-
sierd; dat geldt ook voor het pad richting de 
begraafplaats. Dit jaar waren er nieuwe vaan-
dels aangeschaft vanuit de opbrengst van 
de extra collectes in de afgelopen twee jaren. 
Alles zag er perfect uit. (bijna) traditioneel ont-
brak ook dit jaar de zon niet; de laatste jaren is 
altijd mooi weer op deze dag.  
 

De kerkdienst door Pastoor Monninkhof 
werd met circa 120 bezoekers (van de diverse 
Geloofsgemeenschappen van onze Emmanu-

elparochie) goed bezocht. Het koor bestond uit leden van de koren vanuit Harden-
berg, Dedemsvaart, Slagharen en De Belte. Dat geldt ook voor de aanwezige mis-
dienaars. Een prachtige (en plechtige) 
viering met als hoogtepunt de aanbid-
ding van het Allerheiligste. 
Na afloop van de heilige mis gingen we in 
processie richting het rustaltaar achter 
op het kerkhof. Hierbij werd het Allerhei-
ligste (in de monstrans) uitgestald en 
aanbeden. Na afloop was er de gelegen-
heid bij te praten onder het genot van een 
koffie en cake. 
Samengevat een prachtige en plechtige 
viering. Een mooie traditie op de Belte die 
we gaarne in stand willen houden. Bo-
vendien een mooi begin van de vakantie 
van Pastoor Monninkhof. 
Bij deze willen wij alle vrijwilligers nog-
maals bedanken die hun medewerking 
hebben verleend aan deze Sacraments-
processie. 
 
Locatiebestuur OLV van Fatima 
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St. Vitus te Dedemsvaart 

 
Wandeltocht in Dedemsvaart gaat door de kerk 
 

 
 
Op 19 juni ging de wandeltocht van Dedemsvaart 
door de St. Vitus kerk en de PKN-kerk, 
terwijl de harmonie Jubal in de kerk speelde.  
In totaal liepen er 980 personen door de kerk. 
 
 

 
 
 
Sint Stephanus te Hardenberg 

 
Uitnodiging Emmanuelwandeling 
Vijf jaar geleden is er een nieuwe traditie opgestart in onze Emmanuelparochie: op initiatief van pas-
tor Noordink organiseren de 11 geloofsgemeenschappen om de beurt een Emmanuelwandeling 
voor de hele parochie. Op zondag 15 september is de geloofsgemeenschap Sint Stephanus in 
Hardenberg aan de beurt. Bij deze willen wij u allen van harte uitnodigen om mee te wandelen, we 
maken er een gezellige middag van! 
Om half 2 beginnen we met een kopje koffie of thee in de Stephanuskerk, Mulderij 10 in Har-
denberg. U kunt de auto parkeren bij de Aldi of bij de Jumbo, niet bij de sportschool naast de kerk, 
want daar worden flinke boetes uitgedeeld! De bedoeling is dat we om ongeveer 2 uur als groep 
gaan wandelen. Voor de mensen die slecht ter been zijn, staat er een huifkar klaar, die hen via een 
andere weg naar het punt zal brengen waar we met ons allen gaan pauzeren. We verwachten tus-
sen half 4 en 4 uur terug te zijn bij de kerk, daar kunt u dan nog even gezellig napraten onder 
het genot van een hapje en een drankje.  
Als u gebruik wilt maken van de huifkar, wilt u zich dan van tevoren aanmelden bij Gert of Veronique 
Reimer. Onze telefoonnummers en mailadressen vindt u hieronder. Voor het wandelen hoeft u zich 
niet van tevoren aan te melden.  
We hopen op een grote opkomst en uiteraard hopen we ook op mooi weer!  
 
Gert Reimer, 06- 55834529, g.reimer@ziggo.nl 
Veronique Reimer, 06 – 22301264, v.reimer@ziggo.nl 
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

 
Ker(K)mis viering 
Het feestweekend is dit jaar op vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli. Op het feestterrein achter het 
Dorpshuis vinden vele activiteiten plaats voor jong en oud zoals zeskamp, dorpsbarbecue en spelle-
tjes voor de schooljeugd. Op zondag 7 juli is om 9.30 uur een ker(k)mis viering op dat zelfde 
terrein waar enkele uren daarvoor nog kermisvierende mensen aanwezig waren. In alle rust en in 
een schone tent gaat Pastor Butti voor in de viering. 
Voor de ker(k)mis collecte bepaalt de locatieraad zelf aan welk goed doel de opbrengst geschonken 
wordt. Wij kiezen altijd een goed doel die betrekking heeft op mensen dichtbij.  
Dit jaar hebben wij gekozen voor Strijd van Salland omdat in onze locatie met regelmaat mensen 
vechten tegen hersenkanker. Deze organisatie organiseert fietstochten om zo geld op te halen voor 
hersenkanker onderzoek.  
Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken.  
 
 
Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 

 
Huldiging vrijwilligers 
De kerk in Lemelerveld kent heel veel vrijwilligers  

Op zondag 30 juni zijn er zoals jaar-
lijks op het Patroonsfeest van onze 
geloofsgemeenschap het Heilig 
Hart van  
Jezus, vijf mensen gehuldigd:  
Anny Dragt, Ingrid Heerink( zij kon 
niet aanwezig zijn) Hein Velthuis, 
Frans Koerhuis en Theo Koggel.  
Zij zijn 25 jaar vrijwilliger en Theo 
Koggel zelfs 40 jaar. 
 
De kerk kan niet zonder vrijwilligers en onder genot 

van een kop koffie/thee en een borrel werden deze mensen in het zonnetje gezet met een oorkonde 
en een bos bloemen. 
 
 

H. Hart van Jezus kerk nu zogenaamde “Groene kerk” 
Eén van de activiteiten die goed past bij onze kerk, is het met respect en 
eerbied omgaan met de aarde. Dat staat zelfs in een encycliek van de 
paus, ‘laudato si’ genaamd. Daar valt onder andere het klimaat en duur-
zaamheid onder. We hebben ons daarom aangemeld als zogenaamde 
Groene kerk. Je moet dan als kerk aan enkele voorwaarden voldoen, en 
je moet elk jaar een “groene activiteit” uitvoeren. Aan die voorwaarden 
voldoen we waarbij we recent zijn overgegaan naar energieleverancier 
Green Choice. Om iedereen te laten zien dat we een Groene kerk zijn, 
hebben we nu het bordje daarvoor op de muur naast onze nieuwe kerk-
deuren bevestigd. 
 

Misdienaars Lemelerveld 
 
Er zijn zes nieuwe misdienaars opgeleid en onlangs in de vieringen 
gestart. We zijn erg blij met deze aanwinst, zodat de huidige misdie-
naars wat versterking hebben gekregen. Heel fijn dat Yvonne Bleu-
mink hen altijd wil opleiden en deze groep wil ondersteunen.  
Misdienaartjes succes! 
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Sint Brigitta te Ommen 

 
Rommelmarkt bij Brigitta-kerk tijdens Ommer Bissinghdagen 
Op 31 juli en 7 augustus van 9.30 – 16.00 uur 
Locatie: plein voor de Brigittakerk, boekenmarkt in het parochiecentrum 
Er is een boekenverkoop, koffie met wat lekkers of een pannenkoek en natuurlijk heel veel curiosa 
te koop. Van harte welkom. 
Tijdens deze rommelmarkt is ook de kerk geopend van 10-16 uur. 
Op deze Bissinghdagen is er ook veel te doen in de stad. 31 juli staat in het teken van de landbouw 
met een boerenmarkt, 7 augustus Ommer Hanzefestival.  
 

Kerken-open tijdens de Bissinghdagen 
De werkgroep Kerken-open organiseert ook dit jaar weer de openstelling van de Hervormde kerk 
in Ommen. De kerk is open van 11.30 uur tot 13.30 uur. De ontmoetingsdiensten zijn op die  
dagen van 12.00 uur tot 12.30 uur. Ook dit jaar werken voorgangers en organisten van de organi-
serende kerken mee. 
 
Het thema is: “Spiegels, Kijk naar jezelf”. 
  
17 juli gaat Ds. Coby de Haan voor en de organist is Klaas Schaap; 
24 juli verzorgt Pastor Joop Butti de dienst en begeleidt Willemien Gerritsen de 
gemeentezang; 
Op 31 juli zal mevrouw Gera Mateman de dienst leiden en wordt het orgel be-
speeld door Ad Huetink; 
Ds. Kees van Dijk gaat voor op 7 augustus en dan wordt gezongen onder leiding 
van Frans Dijkstra; 
De laatste Kerk-open-dag is op 14 augustus; de ontmoetingsdienst wordt dan 
geleid door Ds. Karel Hazeleger en ook deze keer wordt het orgel bespeeld door 
Frans Dijkstra; 
 
Het is mooi dat elk jaar weer de voorgangers en organisten meewerken aan de ontmoetingsdienst 
tijdens de Bissinghdagen. Maar ook de vrijwilligers verlenen hun medewerking steeds van harte. 
De werkgroep is daarvoor heel dankbaar, omdat zo een plek van rust en overdenking in de kerk kan 
plaatsvinden tijdens de vrolijke en gezellige drukke Bissinghdagen in Ommen. 
 
De werkgroep Kerken-Open. 
 

Interkerkelijke Viering op de Vecht 
25 augustus: Tijd: 13.30 uur 
Locatie: tribune voor Hotel de Zon 
Thema: Levend Water  
Sprekers: Ds. Kees van Dijk, Ds. Hans Baart en pastoor Monninkhof 
Koor: Intermezzo en een samengesteld kinderkoor   
Collecte: CaMo & Friends 4SMA: deze organisatie helpt mee om spierziekten de wereld uit te  
krijgen.  
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Diaconie 
 

 
 
Vanaf 1 juni 2019 kan worden gestemd op de website van 
de DKCI voor de publieksprijs  
van de Ariensprijs voor diaconale projecten:  
  
www.dkci-Utrecht.nl 

  
 

 
Deze diaconale prijs werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen. De prijs draagt 
de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote 
betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. 

Het gaat bij de Ariënsprijs om een diaconaal project of activiteit. Voor de winnaars is er een 
geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een aandenken.  
 
Vanuit onze parochie zijn drie projecten genomineerd.  
Ze staan vermeld onder de nrs. 17, 18 en 19. 
17. Boerderijvieringen Lemelerveld:  “De zorg voor het leven is ons werk”  

Ruim tien jaar geleden werd de klankbordgroep Kerk in Platteland (KIP) opgericht, waarin 
men stil staat bij de problemen waarmee boeren te maken hebben. Daarnaast wordt er een 
aantal keren per jaar een viering op de boerderij georganiseerd.  

18. Eettafel Dedemsvaart:  “Je wordt elkaars gelijke en ieder krijgt een naam en een gezicht”  
Diverse vrouwen van over de hele wereld koken een Werelddiner voor Nederlanders en 
nieuwe Nederlanders. Door met elkaar te eten wil men verbindingen leggen. 

19. Duofiets Vilsteren: “ze was niet ‘over’ maar hoorde erbij. Daar doe je het voor” 
Door samen te gaan fietsen wil men ouderen en mensen met een beperking activeren en 
hen uit hun isolement halen en zo weer een plek geven in de maatschappij 

 
Hopelijk gaan velen van u stemmen op onze projecten, zodat zij de meeste stemmen krijgen 
voor de publieksprijs. En wellicht kunt ook anderen daartoe aansporen! 
 
 
Pastoraal artikel voor deze maand 
 

Pinkstermijmeringen 
 
‘Joop, weet jij het verschil tussen een arts, een psycholoog en een theoloog?´ vroeg een student mij 
een keer. Zonder mijn antwoord af te wachten, gaf hij zelf antwoord: ´Een arts staat in een verlichte 
kamer en een psycholoog in een donkere kamer. Maar een theoloog staat met een zonnebril op in 
een donkere kamer!´ Zo, daar kon ik het mee doen! Natuurlijk heb ik hem even mores geleerd. Maar 
het antwoord is wel tekenend voor hoe er vaak tegen de geestelijke dimensie van ons bestaan 
wordt aangekeken. Iedereen is wel vertrouwd met de huisarts en sommigen ook met de psycholoog. 
Maar wie zoekt er nog een pastor op? Niet iedere geestelijke is een pastor, maar iedere pastor is 
een geestelijke, ofwel iemand die vertrouwd is met de spirituele dimensie van ons bestaan. Iedereen 
is wel vertrouwd met de lichamelijke dimensie van ons bestaan en ieder mens is uitgerust met ver-
stand, gevoel en wilskracht. We zijn welvertrouwd met onze psycho-somatische leefwereld. Maar 
voor de geestelijke en mentale kant van ons bestaan is dit minder vanzelfsprekend. We hebben 
vaak geen vermoeden van wat er met de Geest bedoeld wordt en als we het hebben, dan krijgen we 
het niet makkelijk onder woorden. Die stomheid heeft gevolgen. Want waar slaat het Pinksterverhaal 
van de zending van de heilige Geest op als we geen enkele notie meer hebben van waar we die 
Geest moeten zoeken? Hoe kan het dan voor ons Pinksteren worden? Ik mijmer over waar ik die 
Geest tegenkom in mijn eigen leven en wie weet herkent U iets.  
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En God sprak: ´Daar zij licht… en daar was licht´ - zo begon het in Genesis en zo begint het voor mij 
iedere morgen weer als ik mijn ogen opsla. Met het licht is die aanwezigheid gegeven die alles ver-
licht en in het aanzijn brengt: mijzelf en de wereld om me heen. ´Licht dat ons aanstoot in de mor-
gen, zo dichtte Huub Oosterhuis. Het is het licht van mijn bewustzijn dat de mensen en de dingen er 
zijn en dat ik er zelf ben. De onophoudelijke stroom van bewustzijn die ontspringt als het licht van 
een nooit uitdovend vuur. Ik zie het licht in de lachende lichtjes in de ogen van een kind, de speelse 
glans van Gods heerlijkheid. Ik heb ook gezien hoe het levenslicht in de ogen uitdooft aan het einde 
van een mensenleven. Denk ik aan de Geest, dan licht er iets op in mij wat me uittilt boven het ge-
wone, het alledaagse. Soms licht het licht de wereld op, soms maar heel even – als een moment 
van ultieme schoonheid dat me diep ontroert en dat niet van deze wereld lijkt. Er is daarachter iets 
dat als een grote surprise op ons ligt te wachten, denk ik dan. Die momenten zijn als krenten in de 
pap, als slagroom op de taart. Het licht is buitengewoon vanzelfsprekend: het verlicht onze wereld 
en ons bestaan, zoals de zon het landschap verlicht. Wie in de zon gaat zitten staren, wordt blind. 
Dat is niet de bedoeling. Het gaat de zon immers niet om de zon. Maar hoe kan ik het missen op de 
zwarte bladzijden van het leven, in de schaduw van de dood, bij het verlies van een geliefde? Hoe 
fel kan ik vechten en strijden als een soort ´Jakob aan de Jabbok´ met de Geest die Leven geeft. 
(Genesis 32, 24-32) 
Hoe kan een mens spreken zonder adem? Het Hebreeuwse woordje ´ruach´ betekent ´geest, wind, 
adem´. Het was de Geest (ruach) die in den beginne over de wateren zweefde, de Geest van wijs-
heid en van troost, maar ook van verzet. De héte Adem onder de felle woorden van profeten, die de 
dode letters tot één levend Woord samensmeedde. God blies Adam de levensadem in de neus en 
Adam werd een levende ziel. Gods Adem is de levensadem en als mens adem ook ik Zijn adem. 
Peter Schaap dichtte (misschien onvermoed) een mooie mystieke regel: ´Adem mijn Adem, voel wat 
ik voel en Ik zal jou zijn bij het vallen van de avond´. Het gaat ongetwijfeld over een intieme mense-
lijke relatie, maar een diepere betekenis is niet moeilijk te vinden. Wie de Adem van de Geest delen, 
delen het leven zelf. Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten over de doop (Galaten 3,27-28): 
´Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van één en dezelfde Geest tot 
één Lichaam gedoopt en allen zijn wij doordrenkt van één Geest´. Wij ademen dezelfde Adem en 
leven in dezelfde Geest die Jezus bezielde. De eenheid van alle gelovigen is door die Geest veran-
kerd in Christus. Wij leven in het krachtenveld van de Geest, die brandt als een vuur in ons midden, 
die ons samensmeedt als tot één Volk en die ons voorlicht als een vuurzuil op de weg naar het 
Messiaanse Rijk, zoals eertijds Mozes door de woestijn op weg naar het beloofde Land. Zijn we 
soms verdwaald, het spoor bijster geraakt? Wie zal ons leiden?  
Het water, ooit het tehuis van de Leviathan (Psalm 74,13-14) - het zeemonster dat leeft in de af-
grond en een mens meesleurt de diepte in -  is van een doodsbedreiging tot een symbool van leven 
geworden. Droog en dor is het land zonder water, als een doodswoestijn, totdat de hemelen dau-
wen: rorate caeli!  - en de woestijn zal bloeien als een roos! Mijn ziel dorst naar U in een droog en 
dor land zonder water, verlangend naar die zegen van regen die de aarde drenkt. Zoals een hert dat 
schreeuwt naar de waterstromen, naar de stromen van levend water die ontspringen uit die Bron die 
nooit opdroogt, die de aarde doordrenken, opdat het nieuwe leven ontluikt. Zo overschaduwde de 
heilige Geest de maagd Maria en werd ze zwanger van de Messias. De vliezen van het Koninkrijk 
Gods werden gebroken en het Koninkrijk van God werd onder ons geboren als een gebeuren van 
bevrijdende liefde: God met ons, Emmanuël! Inderdaad, zo klein als een mosterdzaadje. 
Ach, het is misschien nu nog wat te veel om het allemaal te onthouden, maar vrees niet: de Geest 
zal het ons - op haar tijd – wel in herinnering brengen.  
 
Juni 2019 
Joop Butti 
 


