Week van de Eenheid van de Christenen
Van 20 t/m 27 januari is het weer 'de week van de Eenheid van de Christenen'. Dit is
een oecumenisch project waar alle Ommense kerken aan meedoen. Iedere kerk
geeft op geheel eigen wijze invulling aan een gemeenschappelijk thema. Het thema
van dit jaar is: Recht voor ogen.
Iedere dag treedt één van de kerken als gastkerk op. Woensdagavond 23 januari
om half acht (19.30 uur) vindt de vesperviering in de St. Brigittakerk plaats. Pastoor Monninkhof zal voorgaan. Het gemengd koor verzorgt de muzikale begeleiding
o.l.v. dhr. Hagels. Na afloop is er koffie in het parochiecentrum.
Wij zien uit naar uw komst.
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Kerstconcert in de kerk door Muziekvereniging Salland
Traditiegetrouw verzorgt
Muziekvereniging Salland
al enkele tientallen jaren de
kerkdienst op de laatste
zondag van de advent. Een
muzikale adventsviering
waar Pastor Noordink bijna
alle jaren is voorgegaan,
gezien zijn muzikale verleden. Deze ochtend worden
authentieke samenzangliederen aangevuld met
moderne variaties op onze welbekende kerstliederen. Een viering waar de
aanwezigen alvast in kerststemming komen. Dit horen we ieder jaar weer na afloop
ervan. Dat geldt uiteraard ook voor de muzikanten van Muziekvereniging Salland. Na
afloop van de viering was er voor iedereen chocolademelk. In een kleiner gezelschap verlenen ze samen met het gemengde koor tijdens de oudejaarsviering
hun muzikale ondersteuning. Muziekvereniging Salland hoopt deze traditie nog
vele jaren te kunnen voortzetten en u als muziekliefhebber volgend jaar te mogen
begroeten in de Sint Nicolaaskerk in Lierderholthuis.
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Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Sint Stephanus te Hardenberg
Een mooi nieuwtje

Studierector voor Ariënsinstituut
Dr. Anton ten Klooster treedt op 1 januari 2019 aan als studierector van de
Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Daarmee is hij tevens verantwoordelijk voor het theologicum Johannes Paulus II, de HBO-priesteropleiding van het
Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft hem in deze taak benoemd voor de omvang van 0,3 FTE,
in aanvulling op zijn taken aan de Tilburg School of Catholic Theology.
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Met deze uitbreiding van de staf wordt het omvangrijke takenpakket van rector Patrick Kuipers
enigszins verlicht. Kuipers over deze aanstelling: “Hiermee wordt voorzien in een belangrijke
taak, namelijk de verantwoordelijkheid voor de academische vorming van de priesterstudenten. Ik zie uit naar de samenwerking.” De studierector is onder meer verantwoordelijk voor de
studievoortgang van de priesterstudenten, de afstemming van studieprogramma’s met de universiteit en de inrichting van een leergang voor studenten die de HBO-priesteropleiding volgen via
het theologicum.
Anton ten Klooster (1983) volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënskonvikt en werd in 2010 tot
priester gewijd. In 2018 promoveerde hij cum laude aan Tilburg University op een proefschrift
over de uitleg van de zaligsprekingen door de heilige Thomas van Aquino. Na zijn promotie kreeg
hij een aanstelling als universitair docent theologie aan deze universiteit. Zijn vervolgonderzoek
gaat over het thema bekering. Ten Klooster is blij met zijn nieuwe taak. “De verantwoordelijkheden
van een studierector sluiten goed aan bij het geven van onderwijs en het doen van onderzoek aan
de universiteit. Ik ben blij dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen aan de vorming van
jonge mensen, dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst van het Aartsbisdom Utrecht.”
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Levende kerststal
Op vrijdagavond 14 december was het dan zover, de
levende kerststal. Na weken
van voorbereiden kwam alles
samen op het plein voor de
kerk. Het voorportaal als
stal met Jozef, Maria en het
kindje, de schaapjes en
ezel met de herders, de
engelen die de blijde boodschap aan de bezoekers vertelden en de koningen die
door het dorp liepen op zoek
naar de ster. Zet hierbij nog
de jongeren met hun zelfgemaakte kerstdecoratie
en jeugdkoor Spirit met
hun sfeervolle kerstliederen en het plaatje was compleet!
Wat hebben we genoten van alle reacties!
De mensen waren vol
bewondering voor het
kindje Jezus (het is
een echt kindje!),
onze koningen ontvingen ook veel positieve reacties van
de mensen in het dorp.
Mede hierdoor kwamen velen de stal een
bezoekje brengen.
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Genoten hebben we van de liedjes van Spirit, het werd dankzij hen een
sfeervolle avond. De engelen spraken ook vele mensen en gaven hen
een blijde boodschap mee naar huis in de vorm van een kaartje met
een duifje. Ook de kraam van onze jongeren werd goed bezocht en ze
hebben velen kunnen vertellen over hun komende reis naar Bangladesh.

Eindejaarsduik WSE/KESA Jongeren
In de zomer van 2019 jaar gaan een viertal jongeren uit Heino
op project in Bangladesh om daar te bouwen aan een revalidatiecentrum voor mensen met een handicap. Het centrum is
onderdeel van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in Lepra.
Het geld om dit mogelijk te maken wordt bijeen gebracht door
middel van gezamenlijke acties zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse
potgrond en door persoonlijke actie. De jaarlijkse Dive -2Change duik (eindejaarsduik) in de Zeumerse plas te Voorthuizen is zo’n persoonlijke actie: een frisse duik in het koude
water. Dit is een jarenlange traditie van Worldservants om jongeren, die op project gaan, de kans te geven geld in te zamelen. Het weer was dit keer redelijk en
vergelijkbaar met 2 jaar geleden. Warm is anders en dan toch in je zwemkleding het water in gaan
bij een watertemperatuur van een paar graden boven nul. In Bangladesh is het waarschijnlijk
warmer. De jongeren moesten zelf op zoek naar sponsoren en dat is ze gelukt. Minimaal € 200
per persoon werd opgehaald.
Geweldig en wat een inzet van de jongeren. Iedereen die belangstelling heeft getoond en gesponsord.
HARTELIJK BEDANKT !!!!
Sint Vitus te Dedemsvaart

De 20e kerstmarkt – terugblik.
Ik heb ervan genoten, en het was voorbij voor ik er
erg in had. En ik vraag me af: was deze kerstmarkt
nou anders dan de voorgaanden? Of heb ik de
kerstmarkt in voorgaande jaren nooit zo bewust
meegemaakt? Als ik er nu, op zondagavond, rustig
op terugkijk, denk ik dat dat inderdaad het geval is.
Altijd was ik wat gespannen – zou het wel goed
gaan; heb ik alles goed geregeld en duidelijke afspraken gemaakt? En hoe vinden de mensen, de
gasten, het? Natuurlijk is het nooit perfect; ook deze
keer niet en dat
begon al met de
oliebollenapparatuur die niet warm wilde worden. Maar dankzij
de jongens van Rooth en onze groep vrijwilligers was ook
dat probleem snel opgelost. In de loop der jaren zijn we blijkbaar een echte groep, een echte gemeenschap geworden
die samen de zaken aanpakt, ook als het wat tegenzit. En dat
geeft zoveel moed en vertrouwen, dat je er echt van kunt genieten. Ik zag tenminste de mensen komen; en genieten. En
niet alleen de groteren, ook de kleintjes. Ik denk dat we een
goede formule hebben gevonden om onze kerstmarkten tot
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een succes te maken. De voorbereidingen, de samenwerking, de inzet, de opkomst, het plezier, de
ontmoetingen en het gesprek. En natuurlijk ook weer een grote
opbrengst – ruim €6000,00 netto. Jammer dat de inkoop en de
overheadkosten steeds hoger worden, maar dat nemen we voor
lief. En als u om een of andere reden niet geweest bent, dan zou
ik zeggen: dan volgend
jaar maar, want zo’n
evenement mag je eigenlijk niet missen.
Aan het eind van de
markt werden ook de
winnaars getrokken van
diverse verlotingen: de
boodschappenmand
werd gewonnen door
pastor Rutgers, die de
prijs tot op enkele centen nauwkeurig had geraden. Prijsbewust blijkbaar.
En het halve varken is gevallen op lot 352 blauw; de troostprijs
op 148 roze. We weten nog niet wie die loten in bezit heeft, maar
als u de gelukkige bent, wilt u zich dan melden bij Martin Huizendveld, tel. 616654 . In januari
wordt alles diepvriesklaar bij u afgeleverd.
Tot slot wil ik u, mede namens mijn collega’s van de kerstmarktcommissie, heel hartelijk danken
voor uw support in al die jaren, op wat voor manier dan ook.
Jan Uytho

Catechese

Thema - Catechese –
Paulus - Griekenland
Tijdens de voorbereiding voor de komende Paulus-reis naar Griekenland 18 t/m 27 oktober
2019, kwam bij ons het idee op om enkele thema-avonden te houden over de apostel Paulus en
de ontwikkeling en verspreiding van het Christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het
bijzonder in wat nu Griekenland is.
Deze avonden staan open voor ieder die interesse heeft in Paulus en zijn missiewerk, dus ook
voor mensen uit andere locaties en voor mensen die niet deelnemen aan de reis. Het
enige dat U nodig heeft, is uw eigen belangstelling!
Wij hebben pastor Joop Butti gevraagd om deze avonden voor ons te verzorgen. Pastor Butti weet
boeiende dingen te vertellen over Paulus en zijn missiewerk en over de verspreiding van het Christendom.
Dit alles zal worden behandeld in vier avonden en wel op de volgende woensdagavonden op 30
januari, 6 februari, 6 maart en 27 maart 2019.
Deze avonden beginnen telkens om 20.00 uur en worden gehouden in het parochiecentrum van de
RK Kerk Heilig Hart van Jezus, Posthoornweg 6, 8152 AZ Lemelerveld.
Hebt u tevens belangstelling voor de Paulusreis naar Griekenland dan bent u ook van harte welkom
op 23 januari om 19.30 uur in het parochiecentrum in Lemelerveld.
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De VNB-reisorganisatie zal op deze avond uitleg geven over deze reis.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd door het reiscomité en namens pastor Butti. Voor meer inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Lies Akkermans
Janny Horstman
Pastor Butti

tel.nr. 0572-372003 liesakkermans@t-mobilethuis.nl
tel.nr. 0529-460225 jannyhorstmanwink@gmail.com
tel.nr. 06-222.39.828 pastorbutti@ziggo.nl

Nieuws van het bestuur:

“GELOOF IS GRATIS, DE KERK NIET”
Geloof is onbetaalbaar, niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat ook voor de kerk geldt,
dat uw geloofsgemeenschap pro-deo functioneert. Voor een deel is dat natuurlijk ook zo, met dank
aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen onze Emmanuelparochie. Geloof in God en behoefte
aan geld gaan eigenlijk niet zo heel goed samen.
De nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost nu eenmaal veel geld. Reken maar uit: salarissen die
moeten worden betaald, onderhoud van uw kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, allerhande activiteiten etc.etc.
Om deze kosten te kunnen betalen wordt er jaarlijks een financiële bijdrage van de parochianen
gevraagd, de zogenaamde “Aktie Kerkbalans”.
De geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie hebben deze extra “Vitamine G” (Geloof)
hard nodig!
Van harte aanbevolen!!!

Onderstaande tekst gevonden in een kerk in Carlow, Ierland.
Als onze geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn tranen worden begrepen,
Waar moet ik dan heen om te huilen?
Als onze geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn geest vleugels krijgt,
waar moet ik dan heen om te vliegen?
Als onze geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar naar mijn gevoelens wordt geluisterd, waar moet ik dan naar toe om te spreken?
Als onze geloofsgemeenschap niet een gemeenschap is waar u mij begrijpt zoals ik ben,
waar moet ik dan heen om te “zijn”?
Als onze geloofsgemeenschap niet een plaats is waar ik kan proberen, leren en groeien,
waar kan ik dan mijzelf zijn?
Het Parochiebestuur wenst u allen een bloeiend, maar bovenal Gezegend Nieuwjaar.
Hermien Schoorlemmer, vice-voorzitter.
Nieuws van het team:

Winter
Nadat de kerstdagen en de jaarwisseling weer voorbij zijn, wordt het pas echt winter. De dagen
lengen weliswaar een klein beetje maar de akkers en de bomen zijn nog heel erg kaal en leeg. Het
kan vriezen, het kan dooien. Voor mij zijn de eerste maanden van het jaar de meest onaangename.
Zij, die (als het vriest) van schaatsen houden of van het vieren van Carnaval, kunnen, zich nog een
beetje vermaken. Al die anderen moeten het doen, met wat ze zelf verzinnen om die lege tijd door
te komen. Zeker in dit jaar 2019 waarin het mooie Paasfeest pas op 21 april wordt gevierd.
5

In de dagen voor kerst werden we in de media steeds indringender gewezen op het feit dat steeds
meer mensen zich ook in onze omgeving eenzaam voelen en eenzaam zijn. Vaak zijn dat oudere
mensen van wie de mobiliteit steeds beperkter is geworden. De lichamelijke ouderdom zorgt ervoor
dat bewegen en het zich op weg begeven steeds moeizamer wordt.
Soms ontbreekt de energie om nog iets op eigen houtje te ondernemen. Maar ook door het verlies
van mensen die ze goed gekend hebben of liefgehad wordt de wereld steeds leger en kaler en killer. Vaak hoor ik mensen vertellen over hun ervaringen van leegte en verlatenheid: “Wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in de mening van iemand waarvan men denkt dat die niet meer van deze tijd is?” Kinderen wonen verder weg en komen niet al te vaak op bezoek. “Van degenen die ik
van vroeger ken, zijn de meesten al gaan hemelen.” “Mijn herinneringen kan ik met bijna niemand
meer delen.”
Gelukkig wordt de eenzaamheid onder de mensen steeds serieuzer genomen. Want het is werkelijk een groot maatschappelijk probleem geworden. In onze hectische tijd waarin voor jonge mensen heel veel, zeer veel moet in steeds minder tijd, is er steeds minder ruimte en/of tijd voor een
ander. Alles moet renderen. Alles moet nut hebben en alles moet liefst direct resultaat opleveren.
Stilstaan bij jezelf is al moeilijk genoeg. Laat staan stil staan bij de ander. En wat is het rendement
voor mij als ik tijd spendeer aan iemand die zich eenzaam voelt??
Ons geloven in Jezus wijst ons telkens weer op de verantwoordelijkheid die we hebben voor onszelf én voor de ander. Wie alleen zichzelf dient, dient slechts de helft. Natuurlijk heeft elk mens in
eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid over wat je doet en laat. Ook eenzame mensen hebben de uitdaging zelf actief te blijven ook in hun aandacht naar anderen. Maar als alleen de medewerker van de supermarkt de enige gesprekspartner is geworden, dan hoop ik toch maar dat er
mensen zijn die de moeite nemen om zo’n iemand te zien en te willen ontmoeten. Gelukkig zijn er
in onze geloofsgemeenschappen heel wat vrijwilligers die vanuit bezoekgroepen of als wijkcontactpersoon qualitate qua hun best doen om aandacht te hebben voor de bijna verborgene medemens.
Maar ook u en ik worden uitgedaagd om in die kilte en leegte een beetje warmte en nabijheid te
brengen. Stuur eens een kaartje; bel iemand eens op en vraag hoe het gaat; verras iemand met
jezelf. Een groter geschenk dan dat kun je niet geven.
G. Noordink,
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