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    Nieuws van onze geloofsgemeenschappen: 
 
Sint Brigitta te Ommen 

 
Bericht uit Ommen 
Ook dit jaar wordt er tijdens twee Ommer Bissinghdagen op 31 juli en 7 augustus 
een rommelmarkt gehouden bij de Brigittakerk. U bent van harte welkom om rond te 
snuffelen tussen alle boeken en spulletjes of om een lekker kniepertje met  
koffie te komen drinken. De opbrengt is bestemd voor het onderhoud van de tuin en 
het parochiecentrum. 
Op deze Bissinghdagen is er ook veel te doen in de stad Ommen:  
31 juli staat in het teken van de landbouw met een boerenmarkt en veekeuring,  
7 augustus wordt het Ommer Hanzefestival gevierd.  
 
 
 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 

 
Weggeven van de palmpaasstok  
Al vele jaren is het de traditie dat we de grote Palmpaasstok na afloop van de viering 
weggeven aan mensen die troost en hoop goed kunnen gebruiken. Een teken 
dat wij de mensen meer geluk gunnen in hun moeilijke tijden. Dit jaar ging de palm-
paasstok naar een familie die al vele jaren zorgen voor de opvoeding van hun klein-
dochter zodat zij in geborgenheid kan opgroeien. 
 

Eerste Heilige Communie 
Uit de groepen 3-4 en 5 van basisschool St. Nicolaas hebben negen ouders  be-
sloten dat hun kinderen op zondag 26 mei de eerste communie willen ontvangen.   
Alle kinderen uit deze groepen van onze school doen mee met het catechese- 
project "Kom maar in de Kring". Bij dit project, dat door onze leerkrachten wordt 
gedragen, ervaren de kinderen dat ze er niet alleen voor staan. Eerst wordt er ge-
praat over de kring waarin jij je thuis bevindt. Vervolgens de kring binnen de school 
daarna binnen de kerk en als laatste binnen de wereld. Vanwege de laatste kring 
sluiten de kinderen aan met een actie voor een Goed Doel. De thema’s gaan ook 
mee naar huis en hier kunnen de kinderen met hun ouders samen aan het project 
werken. Ook zijn de kinderen als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie op 
donderdag 11 april naar het bakkerijmuseum in Hattem geweest. In de Palmpaas-
viering van zondag 14 april hebben de communicantjes zich voorgesteld.  
Alle klasgenoten worden als gasten uitgenodigd voor het Communiefeest. 
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Hemelvaartsdag 30 mei   
 
 ‘Vroeger op Lierderholthuis’ 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, is er om 8.00 uur 
in de St. Nicolaaskerk een korte viering zodat de kerk-
gangers hierdoor de mogelijkheid krijgen om aan de 3e editie 
van ‘Vroeger op Lierderholthuis’ deel te kunnen nemen.  
Traditiegetrouw gaat deze van start met een stevige wande-
ling in de mooie natuur rondom het dorp. Als de wandeling 
te ver is, kunt u gebruik maken van de huifkar. 
Vertrektijd is 8.30 uur vanaf het Dorpshuis Lierderholthuis. 
Rond 10.15 uur komen wij daar weer terug voor een ge-
zamenlijk ontbijt. 
Aansluitend komt cabaretier Arno van der Heijden met zijn 
verrassende show: Heksenjacht. Voor de basisschool-
jeugd is er dan een voorstelling van Goochelaar Jan. 
 
 
 
Diaconie 

 
Werkgroep “het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg……….” 
 
Verslag bijeenkomsten 27 maart in Lemelerveld en 7 april in Oudleusen. 
 
Het thema van deze bijeenkomsten was: Jakob, naar de zin van het bestaan.   
Op de middag van 27 maart in Lemelerveld, voor een goedgevulde zaal, nam diaken  
Marc Brinkhuis uit Deventer ons mee in het bijbelverhaal over Jakob en zijn broer Esau. 
We kregen, door een enthousiast vertellende Marc een inkijkje in het leven van Jakob. 
 
Zijn goede maar ook minder goede karaktereigenschappen komen in dit verhaal duidelijk naar  
voren. Esau is de oudste van de tweeling en heeft daardoor bepaalde rechten. Jakob is jaloers op 
Esau en eigent zich op een leugenachtige en listige wijze deze rechten toe.  
Jakob doet zich tegenover zijn bijna blinde vader voor als zoon Esau en vraagt zijn vader hem als 
oudste te zegenen. Als daarna Esau komt en aan zijn vader vraagt hem als oudste te zegenen 
hoort hij dat Jakob de rechten al heeft gekregen. Esau vertrekt hierna van huis en neemt zich voor 
ooit een keer wraak te nemen op Jakob.  
Als Jakob op weg is met zijn vrouwen en vee, hoort hij van engelen dat Esau onderweg is naar 
hem. Hij wordt bang en vraagt zijn knechten wat vee uit zijn kudde naar Esau te brengen. 
Als Jakob verder trekt ontmoet hij in de nacht iemand en worstelt met hem.  
 
Uiteindelijk ontmoet hij Esau en ze sluiten vrede met elkaar. 
 
Als vervolg op de lezing van deze middag zijn we op 7 april met een groot aantal mensen naar 
de musical “Jakob” geweest in Oudleusen. We hebben genoten van het prachtige muzikale 
verhaal over Jakob, waar maar liefst 80 mensen zich voor hebben ingezet. 
Door de lezing en de musical is duidelijk geworden dat het verhaal, zoals beschreven in de bijbel, 
ook ons verhaal kan zijn. Jakobs verhaal is van alle tijden. 
 
De momenten in ons leven van twijfel, angst, pijn en verdriet.  
Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. 
Maar ook van geloof, hoop en liefde. 
Deze twee middagen waren een waardevolle beleving van een prachtig bijbelverhaal. 
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Gemeenschapsopbouw 

 
Kerk, dat ben je niet alleen, maar samen 
 

 
15 april 2019 
Kerk dat ben je niet alleen, maar samen. Daarmee zeg ik niets nieuws. Wat wél nieuw is, is dat we 
vanaf vandaag (maandag 15 april 2019) op de website van onze Emmanuelparochie, algemene 
parochie informatie ook aanbieden in het Pools en Engels. Twee talen die we in toenemende 
mate in meerdere van onze geloofsgemeenschappen tegenkomen. 
Met name in ons Eucharistisch Centrum in Ommen schuiven mede door groeiende werkgelegen-
heid en vakantieverkeer steeds vaker Pools- en Engelstalige gelovigen aan in de Heilige Mis. 
Daarom willen we vanaf komende Paaszondag, voortaan de Bijbelse lezingen in het Pools en 
Engels aanbieden. Deze zullen achter in de kerk in Ommen beschikbaar zijn. 
Op deze manier hopen we dat steeds meer medegelovigen zich daadwerkelijk thuis mogen voelen 
in ons Sallandse deel van onze prachtige en wereldwijd verbreidde Rooms-Katholieke Kerk. 
 
 
 
Vanuit het team: 
 
Nieuwe schepping  
 
Nu ik dit schrijf, is het nog halfvasten. We leven toe naar de viering van het Paasfeest. Maar wan-
neer U dit leest, is het waarschijnlijk al weer mei, leven we volop in de vreugde om de Verrezen 
Heer, en is ook buiten de nieuwe lente inmiddels volop zichtbaar. De natuur lijkt wel een ‘nieuwe 
schepping’. 
 
Hieraan moet ik denken naar aanleiding van wat de apostel Paulus hierover schrijft. In heel wat van 
zijn brieven spreekt hij over deze ‘nieuwe schepping’. Hiermee bedoelt hij de hoop op nieuw leven 
bij God. Dit bestaan is nog onvolmaakt, zo zegt Paulus in het ‘Hooglied van de liefde’ (1 Korintiërs 
13) ons kennen is nog stukwerk, we weten niet hoe het zal zijn als ook wij het tijdelijke zullen heb-
ben verwisseld voor het eeuwige. Maar toch hopen wij eens thuis te mogen komen bij Onze Lieve 
Heer. 
 
Dat de hoop op een ‘nieuwe schepping’ ook leeft onder U, bleek me laatst nog bij een uitvaart-
viering. Tot mijn verrassing hadden de nabestaanden gekozen voor een gedeelte uit de brief aan 
de Filippenzen (3, 20-21). Deze keuze had ‘praktische’ motieven zo bleek, het is een lekker kort 
stukje (en niet ‘te zwaar’). Maar er zat ook nog wel een andere reden achter. De kinderen van de 
overledene vertelden, dat de laatste jaren voor hun moeder best zwaar waren geweest. Ze was 
een schat van een mens, een hele lieve vrouw en moeder. Maar toch: zeker fysiek werd zij gecon-
fronteerd met de kwetsbaarheid van dit lichamelijk bestaan. Leef je onder zulke omstandigheden 
(je wilt nog zo graag, maar lijf en leden werken niet meer mee) dan hoop je (met je naasten) dat er 
een moment mag komen, dat je je leven uit handen mag geven aan Onze Lieve Heer, en dat je – 
delend in zijn eeuwige liefde, een nieuwe mens, een nieuwe schepping, mag worden. 
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Deze hoop op een nieuwe schepping zie je ook terug in tal van liederen, die we rondom Pasen, 
maar ook wel eens bij uitvaarten zingen. Neem nu het lied: “De steppe zal bloeien”. Ons leven kan 
droog en dor, koud en kil zijn. Maar toch proberen we de moed erin te houden, we doen ons best 
om er wat van te maken. De dichter van dit lied – Huub Oosterhuis – voelt haarfijn aan, hoe graag 
wij het gevoel zouden krijgen, dat de rotsen opengaan, dat het water zal stromen, tintelen en stra-
len en dat wij – dorst als we hebben – zullen komen drinken. Kon in deze weerbarstige wereld, zo 
vol van ellende en narigheid, de steppe, waarin we ons bevinden, maar eens in bloei komen staan. 
Dan zouden we lachen en juichen! 
 
Gaat het om een nieuwe schepping, dan denk ik ook aan duurzaamheid. Deze week was er nog 
weer een bericht, dat er ergens een potvis was aangespoeld, met allemaal plastic in zijn maag. 
Allemaal welvaartresten, door ons mensen weggeworpen. Hoe lang zal de natuur nog overleven, 
hoe lang blijft onze aarde nog bewoonbaar? 
 
Bij een nieuwe schepping sta ik voorts stil bij menselijke verhoudingen. Zojuist sprak ik nog een 
Afrikaanse priester. Hij vertelt, dat bij hem – in Oeganda – de kerken nog vol zitten, en dat de be-
zoekers aan de vieringen dansen tijdens de liturgie. Konden wij nuchtere westerlingen ook maar zo 
swingen, zo verzucht ik wel eens. Dan zouden we toch veel gemakkelijker met elkaar kunnen om-
gaan, en zou er meer schwung zitten in onze onderlinge relaties. 
 
Tot slot noem ik U – als het gaat over een nieuwe schepping – nog de inspiratie, die ik opdeed bij 
een bespreking met andere sportieve pastores. Met ons vijven zijn we betrokken bij NKS Voetbal. 
NKS staat voor: Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Naar aanleiding van het recente document 
van onze paus over de relatie tussen geloof en sport (“Giving the best of yourself”, in het najaar zal 
er een Nederlandse vertaling verschijnen), zeiden we tegen elkaar, dat we ook nieuwe mensen 
kunnen worden, als we gezonder zouden leven. Niet alleen onder priesters is het ‘goede leven’ 
zichtbaar. Maar ook anderen onder ons bewegen veel te weinig. Hoe kunnen we achter het auto-
stuur, achter onze computers en achter onze vergadertafels vandaan komen, en meer gaan wan-
delen? Van Ommen lees ik, dat ze een ‘wandelende gemeente’ wil zijn. Dit zal voor de andere  
locaties in ons mooie gebied ook wel gelden. Laat ons dan – in Bijbelse woorden – ‘wandelen in het 
Licht van de Heer’, en zo een ‘nieuwe schepping’ worden. 
 
Dat het zo mag zijn. We vragen het aan Jezus Christus, onze Verrezen Heer. 
 
                                       Pastoor André Monninkhof 
 
 


