Zondag 1 oktober was de aftrap van een nieuw seizoen voor het Jongerenpastoraat. In de eucharistieviering met medewerking van priester Rutgers en gospelzingend Intermezzo werd aandacht besteed aan Serious Request. Dit jaar gaan de
jongeren een bezoek brengen aan het Glazen huis in Apeldoorn. Natuurlijk nemen
ze vanuit onze geloofsgemeenschap ook een mooi geldbedrag mee. Enkele jongeren
hebben een promotiefilmpje voor een flesseninzamelactie gemaakt en een flessencontainer opgepimpt. Deze container staat de komende maanden elke zondag
achterin de kerk zodat alle parochianen mee kunnen helpen met inzamelen.
Met de opbrengt van 3FM Serious Request 2017 helpt het Rode Kruis om vermiste
kinderen op te sporen, contact te herstellen en families te herenigingen.
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld
Vincentiusdag
Tijdens de woord- en communieviering op Vincentiuszondag 24 september om 10.00 uur was het
orkest De Melodies aanwezig om hun muzikale talenten te laten horen. De Melodies is een groep
van ongeveer 25 enthousiaste muzikanten uit Raalte met een verstandelijke beperking. Het was
een hele mooie viering. Nadien was er een gezellig samen-zijn met alle ouderen en alleenstaanden
in het parochiecentrum.
Samen praten, samen lunchen en een bingo zorgden voor de nodige gezelligheid.
De middag werd rond 15.30 uur afgesloten.

Monumentje geplaatst
In oktober is het monumentje geplaatst op het verzamelgraf van de ruiming.
Het is een natuurstenenboek met de tekst “GOD KENT AL HUN NAMEN”. Het is geplaatst op een
sokkel en staat midden op het grindveld.

Grote belangstelling voor boerderijviering
Voor de boerderijviering van afgelopen zondag, uitgaande
van de H. Hart parochie, was veel belangstelling. Deze was
georganiseerd door de werkgroep Kerk In Platteland, KIP.
Jong en oud waren uit de omgeving naar de zorgboerderij
De Marshoeve van Christien en Rinus Mars gekomen. De
koffie stond klaar. Er moesten stoelen worden bijgezet en het
koor bleef wel staan…..In deze bijzondere viering op een bijzondere locatie, namelijk de binnenbak van de manege,
ging pastoraal werkster Marga klein Overmeen voor. Het
thema was: “Deel van het leven”. De liedjes waren zorgvuldig gekozen door Voices en werden vol overgave door hen
gezongen. Wat een mooie muzikale ondersteuning. De pastoraal werkster heette een ieder welkom. Rinus Mars ontstak de kaarsen. De leden van KIP verzorgden elk een onderdeel met
mooie teksten, maar de meeste indruk maakten misschien wel de woorden van Christien
Mars-Koggel en medewerkster Willeke. Tijdens de overweging nam Marga klein Overmeen hen
een interview af. Vol passie vertelden zij over hun werk met de jongeren die beperkt worden in
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hun sociaal emotionele ontwikkeling. Zij verwezen naar de volgende tekst: “ Als terugkijken pijn
doet en vooruitkijken je bang maakt, kijk dan naast je…Ik loop met je MEE.” Dat is wat ze
doen, elkaar ruimte geven en ruimte laten nemen voor zichzelf, om het leven te ervaren en
zich te kunnen ontplooien. De paarden zijn hierbij van veel waarde. De geboorte van een veulen,
maar ook het sterven van een geliefd paard horen bij dit ervaren van het leven. Na afloop van de
viering was er koffie met krentenwegge.
Vanuit de viering gaat er een drietal attenties naar zieken in de parochie.
Intussen werd er in de bak een demonstratie gegeven van voltige op een paard. Christien gaf
hierbij duidelijk uitleg en het was muisstil. We volgden de verrichtingen van enkele cliënten onder
begeleiding van medewerkster Willeke. Het omgaan met een paard kan veel gevoelens losmaken.
Een paard spiegelt de mens daarin. Er werd eerst meegelopen in het ritme van het paard, dan draf
en nog galop om als laatste een echte balansoefening te laten zien. Wat was men onder de indruk, een applaus waard. We kijken terug op een prachtige viering waarin we hebben gehoord en
gezien hoe kerkzijn is op het platteland en er wordt gedeeld van het leven.

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis
Ontmoeten en Inspiratie
De protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in Heino en Lierderholthuis hebben samen een brochure gemaakt waarin een aanbod aan pastorale activiteiten staan. Deze activiteiten zijn naast het ontmoeten ook bedoeld om elkaar vanuit verschillende geloofsgemeenschappen beter te leren kennen. In deze brochure staan twee activiteiten welke in Lierderholthuis plaatsvinden.
1. Kerk op stap
Dinsdag 31 oktober was er voorafgaand aan een dagje Utrecht in het Dorpshuis een informatie en
voorbereidingsavond. Dagje Utrecht is op donderdag 16 november. We bezoeken dan de historische stad Utrecht met o.a. zijn beroemde Domkerk en het Aartsbisdom die aan de Maliebaan
is gevestigd. Hier gaan we op de koffie bij bisschop Woorts. Hij vertelt ons het een en ander
over het bisdom. Ook bezoeken we het Catharijneconvent. Het Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst in Utrecht. Omdat we met de trein reizen, bestaat de groep uit maximaal 20 personen.
2. Nieuw Sion; wat was, is, en wordt het
Nadat eind 2015 de monniken Trappisten verhuisden naar Schiermonnikoog wordt Nieuw Sion
nu beheerd door een oecumenische gemeenschap. Zij willen het klooster behouden als plaats
van religie en bezinning. Daarom komt Peter Dullaert als voorzitter van stichting Nieuw Sion
in Diepenveen op dinsdag 7 november hierover vertellen. Door een power point presentatie krijgen
we inzicht in wat Nieuw Sion nu is, en wat het wordt. Ook laat Dullaert ons een film zien hoe het
was in het klooster toen de monniken er nog woonden. Eind mei 2018 bezoeken we Nieuw Sion.
Tijdens dit bezoek krijgen we een rondleiding in het klooster en door de tuinen.
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Parochieavond
Dinsdag 14 november houdt de locatieraad haar jaarlijkse parochieavond. Deze bijeenkomst
vindt plaats om 20.00 uur in de ruimte van de BSO (buitenschoolse opvang) van het Dorpshuis. Op
deze avond komen eerst de lopende en de financiële zaken aan de orde. Na de pauze komt
Dominicaan en prior Jan Laan van het Dominicanen klooster uit Zwolle. Hij vertelt over het
klooster en de stichter van de Orde der Dominicanen.

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino
Ons hertenkamp
In het hertenkamp achter de R.K. kerk in Heino lopen vijf damherten, drie hinden, een bok en
een jong bokje. De hinden zijn na zestien maanden volwassen. Damherten planten zich voort tijdens de bronstijd van half oktober tot begin november. Tijdens de bronstijd maakt de bok een
burlend geluid. Als de bronstijd voorbij is, gaat de bok weer weg. Dat is eind december. Ook de
jonge bok gaat dan weg. Het gewei van een bok wordt in april afgeworpen. Het gewei groeit vervolgens weer aan en in augustus heeft de bok weer zijn nieuwe gewei. Na een draagtijd van
230 dagen (32-33 weken) brengen hinden in juni een kalfje ter wereld. Het kalfje weegt ongeveer
4,5 kilo en houdt zich schuil, maar loopt continue achter de moeder aan. Het kalfje drinkt 3 tot 4
maanden bij de moeder. Damherten eten uitsluitend plantaardige voeding, zoals grassen, hooi,
jonge bladeren en eikels, maar bij ons worden ze ook bijgevoerd met brokken en brood. Wij hopen
dat er volgend jaar wederom bij onze herten drie jonge hertjes ter wereld komen zodat wij hier
weer van kunnen gaan genieten.

Nieuws van het bestuur:

Uitnodiging
Op 21 november a.s. is het 12½ jaar geleden dat
pastoor J.H.T.P.M. Hermens
door Kardinaal Simonis tot priester werd gewijd.
Op zondag 19 november willen we, als Emmanuelparochie,
dit jubileum samen met hem vieren.
We beginnen met een Eucharistieviering om 11.00 uur in
de St. Brigitta kerk te Ommen, Nering Bögelstraat 1.
Na de viering is er gelegenheid om pastoor Hans Hermens
met dit jubileum te feliciteren.
We zien uit naar uw komst!
Het parochiebestuur en pastoresteam
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Nieuws van het team:
12,5 jarig priesterjubileum pastoor Hermens
Op 21 mei 2005 ben ik door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Op 21 november a.s. is dat 12,5
jaar geleden. Als het aan mij gelegen had was dit waarschijnlijk in alle stilte voorbij gegaan. Maar
toch zijn er altijd mensen die dit feit ontdekken en er mee aan de slag gaan. Eigenlijk ook wel weer
mooi. 12,5 jaar priester, ‘Het is maar een getal, vooral door mensen bedacht’, zo denk ik dan. Maar
versta me niet verkeerd, ik ben wel dankbaar en vind het mooi dat er mensen zijn die aandacht voor
je hebben. Mooi te weten dat er mensen zijn die aan je denken, die met je meeleven, die zo af en
toe laten merken: ‘ik ben er voor je’. Wanneer ik dat besef, weet ik: ‘God is ook niet ver weg’. Dan
laat Hij toch even de zon in mijn leven opgaan. God ontmoeten, dat doe je niet, als levend mens,
maar wel af en toe sijpelt er iets door van zijn Licht, van zijn aanwezigheid. Voor mij ligt dat vaak in
de ontmoeting met mijn medemens. Die ontmoetingen, het zijn voor mij verhalen, verhalen waarin ik
me het allermeest in kan verwonderen en waardoor ik me laat inspireren. Waar ik merk, mijn hart
wordt geraakt, ja zelfs aangeraakt. En vreemd misschien, maar op zulke momenten besef ik, dat ik
even, met die ander, een onderdeeltje wordt van het grote verhaal. Dat Verhaal van God met mensen.
Het zal niet voor niets zijn, dat ik bijna in al mijn zondagse preken wel een verhaaltje te vertellen
heb, verhaaltjes waar mensen elkaar ontmoeten, waar die ontmoeting ook wordt gezien. En daar
gebeurt dan iets, daar worden wegen die krom zijn een klein stukje rechter, worden oneffenheden
die soms grote bergen kunnen zijn, een klein stukje platter gemaakt. In een goede ontmoeting wordt
je toch een beetje één met die ander.
Ontmoeting is voor mij een geloofswoord geworden. In het vieren van de eucharistie, immers daar
mogen we Christus ontmoeten in het teken van brood en wijn, maar ook in de naasten om ons
heen. Zonder mijn naasten is het geloof zo goed als dood. De naasten heb ik nodig om te kunnen
geloven. Immers, hoe had ik ooit iets over God kunnen horen, kunnen verstaan, wanneer de naasten om mij heen er nooit over hadden verteld en het niet hadden voorgeleefd. Door de mensen om
mij heen, kwam ook het verhaal van God in mijn leven, door mijn ouders, mijn grootouders, leraren
op school, door een goede vriend, of zomaar in een ontmoeting met een vreemde.
Op deze wijze probeer ik priester te zijn en hoop en bid ik dat ik mijn hart openhoud voor de ontmoetingen met mensen om heen en daar ‘iets’ van Gods aanwezigheid mag ontmoeten. 12,5 jaar
priester, het maakt dankbaar. Op zondag 19 november vier ik dit jubileum. En natuurlijk u, als parochiaan van de Emmanuelparochie bent van harte welkom om dit jubileum met me mee te vieren.
De eucharistieviering is om 11.00 uur in de kerk van de Heilige Brigitta, te Ommen. Na afloop is
er een receptie.
Hartelijke groet,
Pastoor Hermens

De berusting: verzoening met het lijden?
Niemand komt in zijn of haar leven aan het lijden voorbij. Of het nu de dood is van een geliefde,
eenzaamheid of ziekte, schuld of gebroken dromen, een negatief zelfbeeld of zinloosheid, een leven zonder lijden is voor niemand weggelegd. Niemand vraagt erom, maar het lijkt erop dat lijden bij
het leven hoort, net zoals geluk en blijdschap overigens.
´Je moet het leven maar nemen zoals het komt´ hoor je dan weleens. En religieuze mensen spreken soms van ´berusting´ of van ´verzoening´ met het lijden. Toch is dit makkelijker gezegd dan
gedaan. Wie de vragen niet deelt, kan zich beter onthouden van het geven van antwoorden.
Als ik het Evangelie goed lees, dan zijn er maar weinig sporen van berusting in het lijden te vinden.
Integendeel, het hele aardse optreden van Jezus van Nazareth ademt een verzet tegen het lijden
en de dood. Zo gaan blinden zien en lammen lopen en wekt Jezus het dochtertje van Jaïrus op uit
de dood en ook de reeds ontbindende Lazarus. Jezus zegt nergens: ´Mensen, berust er maar in,
want God heeft het zó gewild!´ Ook Gods antwoord op de kruisdood van Jezus is geen antwoord
van berusting, maar het tegendeel: Hij wekt Jezus op uit de doden. En dat vieren we met Pasen.
´Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht!´ is een wat belégen tegeltjeswijsheid. Maar er zit
wel wat in. Het feit dát lijden onvermijdbaar met het bestaan en met de wereld gegeven is, is op zich
al erg genoeg en is zowel reden tot klagen als tot gebed. Het lijden verdient echter geen natuurlijke
legitimatie, noch een stille berusting. Het vraagt wel om draagkracht en om te leren hoe ermee om
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te gaan. We kunnen het soms voorkomen, vaak verzachten, maar niet uitbannen. We mogen het
niet ontkennen of weg verklaren: het lijden van mens en dier is en blijft ons een zorg.
We moeten hier wel onderscheiden: er is natuurlijk lijden (door ramp, ongeluk of ziekte) en ook moreel lijden (door mensen aangericht). Niet alleen is lijden met ons naakte bestaan in de wereld
meegegeven, maar er is ook lijden dat haar oorsprong vindt in ´wat de mensen elkaar zoal aandoen´. Het lijden dat met liefde (of met het gebrek daaraan) verbonden is. Het lijden door de dood
van een geliefde is het lijden van de liefde zélf en dit lijden noem ik heilig. Wat overigens nog geen
verheerlijking van het lijden ´als zodanig´ betekent: een perverse trek in het christendom. Juist het
christendom heeft - met de gekruisigde Christus - de lijdende mens wel een nieuwe waardigheid
gegeven: of het nu door eenzaamheid of ziekte is, door honger of onderdrukking, door discriminatie
of uitsluiting, door vervolging of oorlog, de lijdende mens moet ons een zorg zijn en blijven, ook in
sociaaleconomische zin.
Lijden is op zich zinloos en dient zo mogelijk vermeden, maar er wordt ook heel wat geleden voor
een hoger doel. De apostel Paulus leed van harte omwille van de verkondiging van het Evangelie
en talloze christenen na hem werden martelaar. Ik lijd in de stoel van de tandarts, omdat ik weet dat
mijn gaatjes gevuld moeten worden. Leven is niet pijnloos; liefde ook niet. Het vraagt om
´Leidensfähigkeit´, een vermogen om pijn en moeite te verdragen. Niet alle pijn en moeite is zinloos,
maar of aan lijden een zin gegeven kan worden, hangt af van de lijdende. Geloof speelt hierin een
eigen rol: de hoop loopt vooruit op een zin van het lijden die er nu nog niet is, althans niet ten volle.
Geloof is aantrekkelijk en soms levensnoodzakelijk, want de gedachte aan de radicale zinloosheid
van het lijden lijkt – menselijk gesproken – (welhaast) ondraaglijk. En het lijden waaraan een mens
het meeste lijdt, is het zinloze lijden. In het licht van het Rijk Gods krijgen lijden en dood een bovenmenselijk antwoord. Is dit antwoord afdoende? Hierover verschillen de meningen. Het is een
antwoord dat uit Liefde geboren is. Het begint bij een sympathieke God, een God met compassie en
empathie. Dit geldt evenzeer voor medemensen. Het lijden van de ander of van mijzelf is een signaal dat steeds een appél inhoudt, een oproep: ´Doe hier iets aan, als je kunt en zo niet, blijf dan in
godsnaam bij me!´
Als gelovige kan ik slechts berusten in het lijden, omdat ik geloof dat God daarin niet kan en zal
berusten. Linksom of rechtsom, het lijden van de onschuldigen moet worden rechtgezet en goedgemaakt. Die belofte is ons in Christus gegeven, niet louter als belofte voor de toekomst, maar als
een nieuw begin van leven hier-en-nu:
´Hij zal alle tranen uit hun ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn!´
Joop Butti, oktober 2017

Diaconie
“Communicatie bij bezoek”

Op 31 oktober hebben ruim 20 deelnemers de cursus ‘Communicatie bij Bezoek’ afgerond. Deze cursus werd aangeboden aan vrijwilligers van de Emmanuelparochie en besloeg zes bijeenkomsten.
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De cursisten hebben geleerd hoe te communiceren wanneer ze bij mensen thuis op bezoek
gaan. Het waren enerverende avonden, waar naast de theorie die aangedragen werd, naarstig
werd geoefend.
Af en toe werden er wenkbrauwen gefronst; jemig, wat een kennis was er nodig om een ‘goed’
gesprek te kunnen voeren. Want wat is nou een referentiekader en wat is een E-in en E-ex vraag
ook alweer..
Er werd ook veel gelachen, en de sfeer in de groep was heel goed; warm en veilig.
Enkele uitspraken van cursisten: ‘goh, ik merk dat ik nu anders reageer wanneer ik op bezoek
ga. Vroeger ratelde ik erop los, zonder dat ik dat zelf in de gaten had, maar nu weet ik hoe het
anders kan’.
En: ‘ik weet nu gelukkig hoe ik op een dieper niveau kan komen in een gesprek, en dat werpt
zijn vruchten af. De gesprekken zijn nu veel beter’.
Alle cursisten gingen naar huis met een doosje Nivea, en dat vatte gelijk de kern van de cursus
samen: Niet Invullen Voor Een Ander.
Wij wensen alle cursisten en parochianen nog heel veel goede gesprekken toe.
Mede namens Joop Butti, Marga klein Overmeen
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