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Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. 0529 - 40 15 55   
Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 10 66 
e-mail: dorpsblad@hoonhorst.nl 

 
Contactpersoon bezorging  
Ria Melenhorst, tel. 0529 - 40 15 49 
 
Correspondentieadres secretariaat   
Darina van Lenthe, Slennebroekerweg 2, 7722 JT Hoonhorst tel. 0529- 43 16 25 
 
Penningmeester/prijsopgaaf plaatsingskosten, commerciële krummels en 
plaatsing teksten  Steven Akse, tel. 0529 - 75 02 19 
 
Bankrekeningnummer Rabobank NL 82 RABO 0383 8106 04 
 
 Inleveren kopij Gemaakt door Verschijning 
 17 sept Marisca 27 sep 
  8  okt Marisca 18 okt 
 5 nov Rinus 15 nov 
  
 
Naleving privacy wetgeving: Wij vragen van degenen die aan ons kopij aanleveren om 

m.b.t. persoonsgegevens die in de aangeleverde kopij is opgenomen de actuele privacy wetgeving na 
te leven. Uiteraard zal het Dorpsblad deze nieuwe regelgeving ook in acht nemen. 
  

 
In dit nummer: 
Krummel   
Kerkelijk nieuws   Collecte HandicapNL 
Open monumentendag  Rabo clubsupport Hoonhorst 250 jaar 
Kachel FM  Gevonden voorwerpen 
Presentatie woningbouw plannen        Duurzaam Hoonhorst  
TAI CHI Anjerpunt 
                    

 
Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
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Datum                            Agenda 
7 sept   Tafeltennismiddag voor de jeugd – Potstal 

8 sept   Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 

10 sept   Ouderenochtend 

10 sept   Jeugdsoos Halfjaarvergadering (voor bestuur en 

jeugdraadsleden) 

11 sept   Klaverjas competitie 

13 sept   Jeugdsoos Maïsdoolhof 

14 sept   Vechtdalwandeling vanaf Zaal Kappers 

14 sept    Open monumentendag 

20 t/m 22 sept  Kachel FM 

24 sept   Ouderenochtend 

25 sept   Klaverjas competitie 

25 sept   Uw woning van gas los Zaal Kappers 

 

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl AGENDA 
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GEZOCHT 

 
AFWASSER / KEUKENHULP 

 
Heb jij zin om op een GEZELLIGE manier wat bij te verdienen? 

Wil je werken in een prettige omgeving met jonge mensen? Ben je vooral 
beschikbaar in de avonduren en in het weekend, gemotiveerd en leergierig? 

  
Dan ben jij de PARTTIME MEDEWERKER die wij zoeken 

  
Ben je minimaal 16 jaar oud? Wil jij ons team komen versterken? 

Bel of mail dan naar: 
Herberg de Witte Gans 

0529 - 43 05 15 
info@wittegans.nl 
www.wittegans.nl 

en vraag naar Peter Paul Boom of Eveline Diks 
 

  
 
 
 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
Contactpastores voor geloofsgemeenschap Hoonhorst: 
Pastoor A. Monninkhof, monninkhof@hetnet.nl; 06 - 22 78 61 51 
Johan Rutgers, parochievicaris, pastor.rutgers@gmail.com; 06 - 53 21 01 74 
Gerard Noordink, g.noordink@hetnet.nl; 0572 - 39 12 62 
Joop Butti, butti@ziggo.nl; 06 - 22 23 98 28 
Marga klein Overmeen, m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl; 06 - 18 27 64 
84 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Locatieraad: Secretaris mevr. A. van Leeuwen, ankievvwijthmen@kpnmail.nl;  
0529 - 40 20 11 
 
Contactpersoon voor onze parochie bij overlijden: 
Mevr. T. Veltmaat, tel. 0529 - 40 17 29 / 06 - 38 03 01 37 
Beheerder kerkhof Dhr. H. Hulsman, tel. 0529 - 40 13 18 

KERKELIJK NIEUWS 

KRUMMEL 

mailto:info@wittegans.nl
mailto:monninkhof@hetnet.nl
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Website: www.parochiehoonhorst.nl 
 
Parochiefonds Hoonhorst  Rabobank rek.nr. NL77 RABO 0312 8258 03 
P.C.I. Caritas Hoonhorst Rabobank rek.nr. NL35 RABO 0161706282 
 
Regio-wacht 
Voor noodgevallen kunt u van zondagmiddag t/m maandagavond bellen met de 
‘regio-wacht’ tel. 06 - 50 41 22 38 
 
Werkgroep Heilig Doopsel 
Voor aanmeldingen dopelingen: Ria Nagel-Habers, tel. 0529 - 47 16 35, 
Yvonne Kijk in de Vegte- Kappers tel. 0529 - 43 53 60 of 06  41 78 94 05 en  
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89 Ester Damman 06 81 99 86 33 
 
Ziekenbezoekgroep 
Heeft u behoefte aan bezoek bij ziekte, bent u aan huis gebonden of anderszins, 
neem dan contact op met Sientje Veneboer. Zij is de contactpersoon van de 
bezoekgroep in onze parochie. 
Haar telefoonnummer is 0529 - 40 18 28 
 
Misintenties:  
Opgave misintenties bij het locatiesecretariaat (rkkerkhoonhorst@gmail.com), 
uiterlijk vrijdags vóór datum inleveren kopij dorpsblad. Het  locatiesecretariaat (in 
de dorpshuiskamer) is geopend iedere vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur 
en is dan ook telefonisch bereikbaar 0529 - 40 12 23. Misintenties kunnen per 
kalenderjaar worden opgegeven onder vermelding van de data waarop men de 
misintentie gelezen wil hebben. Bijdrage: misintentie € 8,=. Betaling via 
bankrekeningnr. NL55 RABO 0312 8258 11 t.n.v. R.K. Parochie H. Cyriacus 
Hoonhorst.    
 
Kerkberichten:  7 september tot en met 30 september 
 
Zaterdag 7 september Ziekenzondag 
19.00 uur             : Communieviering 
Voorganger          : Pastoraal medewerker Noordink 
m.m.v.                  : Pro Musica 
Lectrix                  : Miny Holterman 
Dienen : Niek Diepman, Kim Diepman 
Collectanten       : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster                 : A. Braam 
 
Intenties 7 september: 

http://www.parochiehoonhorst.nl/
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Bernard en Marie Diepman- Reimert, overl. ouders Grooteschaars- Bruggeman,  
overl. ouders Sterenbosch- Luttenberg, overl. fam. Wolthaar- Jutten, Gradus Damman 
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Dalfsen      : zondag  8 september 09.00 uur Communieviering 
Ommen      : zondag  8 september 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zondag  8 september    09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren      : zondag  8 september 11.00 uur Communieviering 
Heino      : zaterdag  7 september 19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis        : zondag  8 september 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 9 september 
19.00 uur     : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 12 september 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor de zieken in onze parochie 
 
Zondag 15 september  24

e
 zondag door het jaar 

09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorgangers        : Pastoor Wenker 
m.m.v.                  : Cantor 
Lector : Martin Broeks 
Dienen : Richard Meijer, Viktor Boekel 
Collectanten        : T. Braam, A. Braam 
Koster                  : H. v.d. Vegt 
 
Intenties 15 september: 
overl. ouders Meijerink- Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman- Reimert,  
overl. ouders Schrijver- Langenkamp, Johan Kortstee, Bernard Nijhout, ouders Damman- 
Heerink, Gezina Broeks- Splinter, Herman Nijboer, Joop Koerhuis, 
 
Dalfsen       : zaterdag  14 september  19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen       : zondag  15 september  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zaterdag  14 september  19.00 uur Communieviering 
        : zondag   15 september  10.30 uur Vredesdienst in Lemele                      
Vilsteren       : zondag  15 september  11.00 uur Communieviering 
Heino       : zaterdag  14 september  19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag  15 september  09.00 uur Eucharistieviering 
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Maandag 16 september 
19.00 uur        : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 19 september 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor slachtoffers van oorlog en geweld 
 
Zaterdag 21 september25

e
 zondag door het jaar 

19.00 uur            : Communieviering 
Voorganger        : Pastoraal medewerker Butti 
m.m.v.                : Pro Musica 
Lectrix                : Helga Baars 
Dienen  : Niek Diepman, Hugo Boekel 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties 
Koster                : G. Holterman 
 
Van 21 t/m 29 september staat de collecte in het teken van de Vredesweek.  
 
Intenties 21 september: 
Bernard- en Marie Diepman- Reimert, Dien Kievitsbosch- Reimert, overl. ouders 
Grooteschaars- Bruggeman, overl. ouders Eijkelkamp- Huitink, Fam. Huitink, Henricus 
Schrijver, Jaarged. Gerrit Damman, overl. ouders Schrijver- Bosch, overl. ouders Hagen- 
Keizer, Martin en Willy, Jaarged. Mien Schuurman- Zijsveld, Jaarged. Cor Peek 
 
Dalfsen  : zondag  22 september  09.00 uur  Eucharistieviering 
Ommen       : zondag   22 september  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld       : zondag   22 september  10.00 uur Communieviering  
      ( Vincentius )                         
Vilsteren       : zondag   22 september  11.00 uur Communieviering 
Heino       : zaterdag   21 september  19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis   : zondag   22 september  09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 23 september  
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector : Frans Eilert 
 
Donderdag 26 september 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : voor alle overledenen in onze parochie 
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Zondag 29 september            Oogstviering 
09.00 uur             : Eucharistieviering 
Voorganger         : Pastor Rutgers 
m.m.v.                 : Enjoy 
Lector                  : Leon Diepman 
Dienen  : Frans Eilert, Lynn Jansen 
Collectanten       : G. Melenhorst, G. Holterman 
Koster                  : A. Braam 
 
Intenties 29 september: 

overl. ouders Hollewand, Bernard en Marie Diepman- Reimert, Herman Wolthaar,  
overl. ouders Eijkelkamp- Huitink, Annie Kortstee- Pronk, Herman Nijboer 
 
Dalfsen : zondag  29 september  10.00 uur Oecumenische viering  
     ( Grote Kerk ) 
Ommen : zondag  29 september  11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag  28 september  19.00 uur Eucharistieviering   
 :  zondag  29 september     10.00 uur Boerderijviering             
Vilsteren : zondag  29 september     11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag   28 september  19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis  : zondag  29 september  09.00 uur Eucharistieviering 
 
Omzien in verwondering (maar ook een beetje vooruitkijken) 
Terugblik op mijn eerste jaar in de Emmanuelparochie 
Uitgesproken op 11 juni jl. bij de voorjaarsvergadering van de pastoraatsgroepen 
in Lemelerveld. 
 
De tijd vliegt. Inmiddels ben ik bijna een jaar werkzaam in deze 
Emmanuelparochie. Negen maanden zijn nu alweer voorbij. Het was een periode 
van ‘verwachting’: wat zal deze nieuwe uitdaging mij brengen. Straks ga ik met 
vakantie. Maar nu wil ik met u terugblikken: “omzien in verwondering”. Op 1 
september 2018 was mijn eerste werkdag. In de vroege ochtend van deze 
zaterdag ben ik vanuit Enschede – door mistflarden – naar Dedemsvaart 
gereden. Daar stond een bus klaar. Deze bracht mij en nog veel meer pelgrims 
uit alle ‘windstreken’ van onze parochie voor een bedevaart naar Kevelaer. 
Hiermee is mijn tocht door Noord Oost Salland begonnen. 
 
Inmiddels is deze eerste ochtendnevel opgetrokken. De ‘contouren’ van onze 
parochie beginnen nu voor mij in zicht te komen. Het wordt me duidelijk dat de 
nadruk ligt op de (afzonderlijke) locaties. Op hun eigen stek geven zij vorm aan 
‘nabijheid’. Maar tegelijk staan ze ook stil bij hun vitaliteit en denken ze na over 
hun toekomst. Deze bespiegelingen hebben betrekking op de eigen 
geloofsgemeenschap maar ook op het kerkgebouw. Zo hoor ik over een ‘groene 
kerk’ (Lemelerveld), maar klinken er ook woorden als: ‘kerk als baken’; 
‘dorpskerk’; en ‘stiltecentrum’ (Dalfsen).  
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Toch bespeur ik ook wel enig “Emmanuelgevoel”. Bijvoorbeeld tijdens de 
korendag in Lierderholthuis, de bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes, de 
processie in De Belte, de ontmoetingsdag van de PCI in Lemelerveld, de 
uitwisseling bij diverse gezamenlijke vergaderingen, bij het caritasgebeuren (PCI 
Emmanuel en de lokale caritasgroepen), en het Diaconaal Café. Conclusie: 
Soms is het zoeken naar wat we met elkaar hebben; maar toch weten we elkaar, 
als samenwerkende geloofsgemeenschappen, wel te vinden. 
 
Naar mijn gevoel is de Emmanuelparochie zeker geen ‘sterfhuisconstructie’. Er is 
weliswaar sprake van het afbouwen van traditionele vormen. Maar volgens mij 
zijn we als parochie en haar geloofsgemeenschappen ook bezig met opbouw: 
samen werken we aan nieuwe vormen, die ook in de toekomst pastoraat en 
nabijheid mogelijk zullen maken, zij het misschien in sommige opzichten op een 
ietwat andere manier. 
 
Wat de toekomst ons brengen zal, zien we bijvoorbeeld in het profiel liturgie. 
Vanaf het najaar van 2020 zullen we als pastoraal team naar alle 
waarschijnlijkheid niet meer alle weekendvieringen kunnen invullen. Deze 
verwachting hebben we inmiddels gedeeld met de diverse locaties. We hebben 
nog een jaar om samen te overleggen hoe we de vieringen in het eucharistisch 
centrum (Ommen) en op andere locaties te zijner tijd vorm gaan geven. Kwaliteit 
van de liturgie vinden we als pastores erg belangrijk. Daarom ook hebben we een 
cursus verzorgd voor nieuwe uitvaartvoorgangers en zal er nog een training 
komen voor onze lectoren. 
 
In onze parochie neemt de diaconie een belangrijke plek in. Zoals een bisschop 
eens heeft gezegd: “Als de kerk niet dient, dan dient ze tot niets.” Of, in woorden 
van paus-emeritus Benedictus: “iemand een glas water geven, is even belangrijk 
als het vieren van de eucharistie”. In deze woorden kan ik me helemaal vinden. 
Daarom droom ik van een initiatief als San Egidio: een gebedsviering en 
vervolgens met de soepkar rond. In onze parochie wordt de betrokkenheid, die 
wij voelen bij wat er leeft onder haar mensen, onder meer zichtbaar in 
boerderijvieringen, inloopmiddagen/eettafel (onder meer in Dedemsvaart) en het 
project ‘duo fiets’ (in Vilsteren). Genoemde projecten zijn inmiddels genomineerd 
voor een diaconale prijs van ons bisdom (Ariënsprijs). Zo mogen we, wat we met 
elkaar vieren, ook concreet maken in het leven van alledag! 
 
Van groot belang vind ik ook de catechese. Zo heb ik op diverse plekken eerste 
heilige communievieringen en ook de voorbereiding ervan mogen meemaken. 
Lesgeven is voor mij een nieuwe dimensie, maar met de hulp van collega’s 
(lesplannen maken) heb ik hier toch een begin mee kunnen maken. Bij de 
voorbereiding van de eerste heilige communievieringen zie ik enerzijds veel inzet 
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van lokale werkgroepen en leerkrachten van school (chapeau). Door 
communicanten en hun ouders wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het 
project; er worden leuke activiteiten georganiseerd; en bij het grote moment zelf, 
de eerste heilige communieviering, is de kerk prachtig versierd. Maar hoe gaat 
het verder, als het hierna weer maandag is? Beklijft alles ? Continuïteit is 
gevraagd. Immers: is ons geloof geen leerproces, dat ons hele leven doorgaat ? 
Hiernaar ben ik nog op zoek. 
 
Naar ik hoop kan de voortgang van dit leerproces ook geholpen worden door het 
vormingsprogramma “Inzicht en uitzicht”, dat we als pastoraal team in het nieuwe 
seizoen 2019/2020 zullen aanbieden. In een prachtige kleurenfolder die u 
binnenkort zult ontvangen, vindt u heel wat activiteiten, cursussen en 
inspiratiebijeenkomsten. Hierbij hopen we velen van u te mogen ontmoeten. 
 
Met een goed gevoel kijk ik ook terug op de samenwerking met mijn nieuwe 
collega’s. In ons pastoraal team zijn er verschillende accenten. De kracht van ons 
team ligt in de verscheidenheid ervan. Waarschijnlijk zal ons team de komende 
jaren kleiner worden. Maar toch blijven we op zoek naar aanvulling en ook naar 
andere krachten, die ons in het pastorale werk in onze parochie zullen kunnen 
ondersteunen. Als pastoor ben ik trots dat er vanuit onze parochie op dit moment 
vier personen zijn, die een opleiding volgen bij het bisdom. Het betreft de 
opleiding tot diaken, catechist en diaconaal assistent. Eén van hen heeft zijn 
opleiding inmiddels voltooid. 
 
Als pastoraal team werken we aan een pastoraal beleidsplan voor onze parochie. 
Welke ‘stippen aan de horizon’ zien we? Hoe gaan we dit aanpakken? Inmiddels 
ligt er een eerste concept, waarover een brainstorm heeft plaatsgevonden met 
het parochiebestuur. In het najaar zullen we ook de locaties erbij betrekken want 
als team en bestuur willen we alles doen, in goed overleg met hen. 
 
Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn we geen eilanden, 
maar werken we samen met andere kerken en maatschappelijke groeperingen. 
Gaat het over de oecumene, dan staat respect voor de eigen identiteit van de 
diverse kerken voorop. Maar de kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld op 
diaconaal vlak, laten we zeker niet lopen. In het sociaal domein hebben we als 
parochie contact met de vier burgerlijke gemeenten, waarbinnen onze parochie 
zich bevindt. Zo hebben we met de gemeente Ommen gesproken over 
onderwerpen als: armoedebestrijding, rampenplan en de koopzondagen. Ook 
met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Raalte hebben we dergelijke 
contacten. 
 
Behalve bij het pastoraat ben ik als pastoor ook betrokken bij het parochiebestuur 
van onze Emmanuelparochie. Als parochiebestuur proberen we het pastoraal 
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gebeuren in onze parochie en haar geloofsgemeenschap zo goed mogelijk te 
faciliteren (mogelijk te maken). Aandachtspunten zijn onder meer het financieel 
beheer, de zorg voor de gebouwen, en ook de parochieadministratie. Voor dit 
laatste hebben de gezamenlijke bisdommen aan hun parochies een nieuw 
systeem aangereikt; ook wij zijn nu bezig om dit nieuwe systeem geleidelijk aan 
in te voeren, maar hier komt een hoop bij kijken. Achter de schermen gebeurt er 
veel meer dan u denkt! Om dit allemaal vol te kunnen houden, zoeken we nog 
een nieuwe secretaris en ook een opvolger voor onze eerste penningmeester. 
Als parochie staan we er financieel nog relatief redelijk voor; maar het mag ons 
niet gaan ontbreken aan mensen! 
 
Gelukkig valt er ook kerkelijk in het komende jaar het nodige te vieren. Het 50-
jarig priesterfeest van pastor Anton Wenker is inmiddels geweest. Hier kunnen 
we mooi op terugkijken. Maar we hebben ook nog het nodige tegoed. Zo bestaan 
in 2020 in Hoonhorst kerk en dorp maar liefst 250 jaar (kerkelijke viering op 13 
september 2020); en in mei van het volgend jaar hoopt de locatie Dedemsvaart 
haar 200 jarig bestaan te vieren! Verder zullen we met pastoraal werker Gerard 
Noordink nog vieren, dat hij 40 jaar werkzaam is in het pastoraat (najaar 2020). 
Recent zijn er twee studies verschenen over parochievernieuwing. Met name het 
boek “God renoveert” is op dit moment een tophit. Samen met Marga klein 
Overmeen en Johan Rutgers zal ik het komend najaar dan ook een cursus gaan 
volgen over hoe we kansrijk kunnen blijven werken aan bloeiende missionaire 
geloofsgemeenschappen. 
 
Samenvattend: ik voel me als een vis in de Vecht. Mijn verhuisdozen zijn nu alle 
uitgepakt en ik ontdek, dat ik me goed thuis voel bij u, op het platteland. De 
derby’s tussen de verschillende voetbalverenigingen in ons gebied zal ik in mijn 
agenda blijven schrijven. Uit de wedstrijdbezoeken die ik heb gebracht, heb ik 
geleerd dat de ‘derde helft’ weliswaar gezellig is, maar niet volstaat. Ook 
discipline en saamhorigheid zijn nodig, op sportief gebied, maar ook in onze 
parochie. Daarom: geniet nu nog even van deze warme zomer. Voor straks: wie 
goat weer ‘d’r an”. 
Pastoor André Monninkhof 
 
! BEDANKT ! 
“Ouderdom komt met gebreken.” Dat hoor ik steeds vaker en voel ik ook 
weleens. Het minder functioneren van het geheugen is bij vele ouderen één van 
de eerste ‘gebreken’. Ook bij mij. Voordat ik het vergeet, wil ik dus iedereen 
bedanken voor de goede wensen en vele geschenken, die ik ontvangen heb bij 
mijn Gouden Priesterjubileum. Het werd drie keer mooi gevierd. Eerst in 
Dedemsvaart, waar ik woon, op zaterdagavond 29 juni. De volgende dag op 
zondagmorgen op Slagharen in de kerk waar ik gewijd ben. Op de zaterdag 
daarna in ‘t olde schoeltie’ in Oud Lutten vierden we met mijn familie, de familie 
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Wenker-Schrijver, neven en nichten. Allemaal mooie feesten. Nogmaals hartelijke 
dank. Ik kan en durf niet te proberen iedereen persoonlijk te danken. Ik ben bang 
dat ik iemand, ‘het beste paard van de stal’, vergeet. 
Steeds weer word ik gevraagd wat mijn plannen voor de toekomst zijn. Steeds 
weer ben ik geneigd vroom te antwoorden: “Deo Volente” (=wat God wil). 
Natuurlijk probeer ik wel eens wat vooruit te denken “wat Gods wil zal zijn”. Wat 
zijn mijn verplichtingen en mogelijkheden? Wat mag men van mij verwachten? 
 
Op 1 mei 1968 heb ik in Mill Hill, Londen, voor de toenmalige Algemene Overste 
van de Mill Hill Missionarissen voor eeuwig trouw gezworen aan de Congregatie 
en gehoorzaamheid aan de oversten. Die verplichting voel ik nog steeds. Op 29 
juni 1969 ben ik tot Priester gewijd en heb de verplichtingen van het 
priesterschap op me genomen. Zo heb ik ook trouw en gehoorzaamheid 
gezworen aan de Kerk en de Bisschoppen onder wie ik zou dienen. In de 
wijdingsceremonie verzekerde de Bisschop mij, dat ik priester zou zijn voor 
eeuwig. Dus priester-missionaris blijf ik tot in eeuwigheid. Ik voel me geroepen 
dat waar te maken naar best vermogen. 
 
Wat kan ik nog betekenen als priester-missionaris op mijn ‘oude dag’? Het woord 
priester komt van het Grieks-Latijnse woord presbyter en betekent letterlijk 
ouderling. Een oude, wijze, ervaren, raadsman werd blijkbaar bedoeld. Dat zou ik 
nu dus zeker moeten zijn. Bij de priesterwijding werd ik gewijd tot sacerdos in het 
latijn. Letterlijk zou je sacerdos kunnen vertalen als de bedienaar van het heilige. 
Voor de bediening van het HEILIGE is de priester apart gezet. Een derde woord 
voor priester is pontifex. Het woord betekent letterlijk bruggenbouwer. Het wordt 
vaak vertaald als hogepriester of bisschop. Een gewoon priester moet natuurlijk 
helpen ‘bruggenbouwen’, verbindingen maken.  
 
Tenslotte wordt de priester in vele talen vader genoemd, b.v. Father, Père, 
Padre. In jongere jaren had ik er weleens moeite mee als oudere mensen mij 
‘Father’ noemden. Nu op mijn leeftijd mag dat wel. Kinderen op de Filippijnen 
noemden mij vaak lolo = opa, vanwege mijn ‘grijze’(d.i. blonde) haren. Dat was 
vriendelijk bedoeld. Al die namen geven mij inspiratie en motivatie genoeg om me 
nog steeds dienstbaar te maken als priester-missionaris. Natuurlijk ben en blijf ik 
medegelovige, medechristen en, zolang ik hier woon, medeparochiaan. “Amare 
et servire” (=liefhebben en dienen) is het motto van mijn Congregatie. Dat is een 
levenslange opdracht. 
Anton H.M. Wenker (Missionaris van Mill Hill) 
(Assistent Priester en Emeritus Pastor Emmanuel Parochie) 
 
Cursisten ‘voorgaan in uitvaarten’ lopen stage 
Eén van de werken van barmhartigheid is het begraven van onze doden. Zoals 
het begin van het leven met veel liefde is omgeven en we ook stil staan bij 
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belangrijke momenten ‘tussendoor’, zo willen we ook, wanneer het levenseinde 
daar is, de gestorvene alle eer geven en hem of haar een passend afscheid 
gunnen. 
 
Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn we hierbij graag 
van dienst. In onze parochiekerken kunnen we voor uw dierbare een 
eucharistieviering, woord- en communieviering of gebedsviering houden. In zo’n 
uitvaartviering staan we uiteraard stil bij het verdriet om het verlies van degene, 
die we uit handen moeten geven. Maar we danken ook voor zijn of haar leven, 
bidden dat hij of zij in Gods vrede mag zijn, en dat God ons en allen, die met ons 
meeleven, de kracht en de moed mag geven om samen de draad van het leven 
vast te houden. 
 
Deze uitvaartvieringen worden voorgegaan door leden van het pastoraal team. 
Maar het is ook mogelijk dat een voorganger uit de eigen geloofsgemeenschap 
de dienst verzorgt. Deze parochiële uitvaartvoorgangers worden zeer 
gewaardeerd, omdat zij vaak uit de plaats zelf komen en hierdoor de overledene 
en diens nabestaanden, goed kennen. Omgekeerd is ook voor de nabestaanden 
de betreffende voorganger vaak geen onbekende. 
 
Als parochie willen wij deze vorm van betrokkenheid en dienstverlening graag op 
peil houden. Daarom zijn we als pastoraal team heel blij, dat zich een aantal 
parochianen bereid hebben verklaard om zich door middel van een cursus en 
praktijkstage te bekwamen in het voorgaan in uitvaartvieringen. Ze zijn een 
welkome aanvulling op de groep van parochiële uitvaartvoorgangers, die in onze 
geloofsgemeenschappen reeds actief zijn. 
 
Genoemde personen hebben het cursusgedeelte inmiddels met succes afgerond. 
Nu gaan ze bezig met hun praktijkstage. Hierdoor kan het zijn, dat u hen in de 
komende tijd zult ontmoeten bij de voorbereiding van en het voorgaan in 
uitvaartdiensten. Samen met een lid van het pastoraal team zullen zij een bezoek 
brengen aan de nabestaanden voor een voorbereidend gesprek. Hierna bereiden 
zij samen met de betreffende pastor (en ook onder diens verantwoordelijkheid), 
de uitvaart voor en gaan ook samen met de pastor voor in de viering. Het spreekt 
voor zich, dat dit in goed overleg gaat met u als familie van de overledene. 
 
We hopen dat de cursisten een leerzame stage mogen hebben en dat ze bij u – 
als het aan de orde is – op een warm welkom mogen rekenen. 
Namens het pastoraal team, Pastoor André Monninkhof 
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Oogstdankfeest 2019 St. Alphonsuskerk te Slagharen 
De jaarlijkse oogst inspireert de bloemengroep en andere vrijwilligers van de St. 
Alphonsuskerk ieder jaar weer. Al meer dan 20 jaar gebruikt de groep bloemen, 
fruit, groente en granen om de kerk op bijzondere wijze te versieren. En elke keer 
weet de groep de bezoekers te verrassen met creatieve en kunstzinnige uitingen 
van alles wat met de oogst te maken heeft. 
 
Het prachtige resultaat is van zaterdag 28 september t/m zaterdag 5 oktober te 
bewonderen in de St. Alphonsuskerk aan de Herenstraat 15 te Slagharen. 
Daarnaast vinden uit dankbaarheid voor de oogst in het laatste weekend van 
september diverse feestelijke vieringen plaats in de R.K. kerk van de H. 
Alphonsus De Liguori. Meer informatie vindt u op de website van de 
Emmanuelparochie. U bent van harte welkom! 
  
Oecumenische Vredesdienst Grote Kerk Dalfsen 
Op zondag 29 september om 09.30 uur vindt een oecumenische dienst plaats 
met als thema: Vrede verbindt over grenzen. 
 
In de liturgie komen hemel en aarde samen. In de hemel zijn wellicht geen 
grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu over. De ervaring van nu is 
dat grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen verdelen. Als we bidden tot 
God is het vooral om ons mensen te verbinden met God zelf, met anderen en 
met de aarde en alle schepselen. Wij bidden grenzeloos. Wij kunnen over 
grenzen heen stappen en zo samen werken aan een wereld van vrede. U en jij 
worden van harte uitgenodigd om deze Vredesdienst bij te wonen. Voel ook de 
vrijheid om iemand uit te nodigen voor deze dienst en deze persoon mee te 
nemen om deze bijzondere dienst bij te wonen. De voorgangers in deze dienst 
zijn Tabitha Keuning en Hans Enthoven. Het Herenkoor uit Dalfsen ondersteunt 
de liederen. 
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of 
limonade. 
Podium van Kerken 
 
PS. Een bijlage……….. 
Bij uw Dorpsblad vindt u een bijlage van de Emmanuelparochie. Het betreft het 
eerste Activiteitenprogramma binnen de gehele parochie, Inzicht en Uitzicht! 
Hierin vindt u diverse activiteiten in de gehele parochie die er de komende 
(winter)maanden worden georganiseerd. Meer introductie vindt u op het voorblad 
van het programmaboekje, u bent van harte uitgenodigd! 
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Namens de Profieldragers Gemeenschapsopbouw, Gerard Boekel 
 
 
 
 
 
 
Stichting de Potstal  
Beste inwoners van Hoonhorst. Zoals inmiddels bij iedereen wel bekend beschikt 
de Potstal over diverse ruimtes voor gebruik van bijvoorbeeld vergaderingen, 
yoga, fitness, gymzaalactiviteiten en een ruimte voor paramedische doeleinden. 
(Multifunctionele ruimte, MFR) 
De MFR zit op de begane grond dicht bij de ingang van het gebouw en hier was 
voorheen een fysiotherapeut gevestigd, maar deze gaat per 1 september 2019 
helaas Hoonhorst verlaten. Buiten de fysio om wordt deze ruimte o.a. gebruikt 
door een logopedist, een diëtist en een voetreflextherapeut. Er is dus nog genoeg 
ruimte over om hierin weer een andere paramedische activiteit uit te gaan 
oefenen. Misschien dat er iemand is die dit leest e/o iemand kent waarvoor deze 
ruimte een geschikte plek is om zijn of haar beroep uit te oefenen. 
Mocht er iemand zijn, die interesse heeft of die ideeën heeft voor de MFR, dan 
kan hij/zij altijd contact met ons zoeken via mailadres 
secretaris@stichtingdepotstal.nl. 
 

Met vriendelijk groet, bestuur stichting de Potstal. www.stichtingdepotstal.nl 
 
 
 
 

 

PlAATSELIJK NIEUWS 

mailto:secretaris@stichtingdepotstal.nl
http://www.stichtingdepotstal.nl/
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Overijsselse Molendag 2019 - Open Monumentendag 14 september. 
Op zaterdag 14 september, tijdens de Overijsselse Molendag en de Open 
Monumentendag, is de molen van Fakkert in Hoonhorst van 10.00 tot 16.00 uur 
open voor publiek.  
De gehele dag kunt u in de molenschuur zelfgebakken cake / kruidkoek komen 
proeven gemaakt van het meel van de molen. Voor de kinderen is er een 
speurtocht door de molen, waarmee ze deze nog beter aan de binnenkant leren 
kennen. 
Tussen 11.30 en 13.30 uur zetten we de pannen op het vuur en kunt u gratis mini 
pannenkoekjes komen proeven. Het meel waar de pannenkoeken, het brood en 
de cake van gemaakt zijn, is uiteraard te koop in de molenschuur. Kortom 
genoeg te doen en te beleven op deze dag bij de molen. 
Graag tot 14 september bij de Molen van Fakkert in Hoonhorst! 
 
Word Vriend van de Molen 
Veel Hoonhorsters dragen de molen 
een warm hart toe en zijn al vanaf 
de restauratie “vriend 
van de Molen van Fakkert”. Dankzij 
hun jaarlijkse donatie kunnen we de 
nodige activiteiten rond de molen 
organiseren (Molendag, 
Monumentendag en de Kerstmarkt) 
en breiden we geleidelijk de 
faciliteiten op het 
molenterrein uit. De laatste jaren zijn 
er veel nieuwe inwoners naar 
Hoonhorst gekomen die 
mogelijk nog niet weten dat ze 
“vriend van de molen” kunnen 
worden en natuurlijk zijn mensen 
die al langer in Hoonhorst wonen 
ook welkom als vriend.  
 
 
Actie: elke nieuwe vriend die zich dit jaar aanmeldt ontvangt een welkomstpakket 
dat bestaat uit pannenkoekmeel en een boek “150 jaar Molen Fakkert Hoonhorst” 
. 
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Kachel FM groeit eigen tent uit en zoekt alternatieven 
- Jan Smit op de vrijdagavond van piratenfeest Kachel FM 
 
HOONHORST - De veelbesproken promotievideo's van Kachel FM hebben weer 
een vervolg gekregen. Voor hun 15e editie is het team van piraten 
muziekweekend Kachel FM een bouwbedrijf begonnen (en halen ze o.a. Jan 
Smit naar Hoonhorst!). 
 
Het gelijknamige bouwbedrijf Kachel FM heeft gelijk al een grote klus te pakken: 
er moet een feestschuur komen in het weiland aan de Tibbensteeg in Hoonhorst. 
De schuur moet klaar zijn voor het begin van Kachel FM 2019, vrijdag 20 
september tot en met zondag 22 september, dus er is haast bij. Maar of het 
bouwbedrijf zulk goed werk levert, is maar de vraag, zo is te zien in de video. 
 
LUDIEKE PROMO 
Al wekenlang zitten de vaste fans ernaar uit te kijken, de nieuwe promotievideo 
van Kachel FM. Deze - altijd ludieke - video wordt al enkele jaren ruim voor het 
evenement online gezet en weet vele views, likes en reacties te verzamelen. De 
promotievideo van vorig jaar werd zelfs ruim 50.000 keer bekeken, door piraten 
en muziekfans uit heel Nederland en zelfs erbuiten. In de video gaat het team 
verder op het thema van het evenement, dit jaar 'Kachel FM: Doar Kuj Op 
Bouw'n!'. 
 
DOAR KUJ OP BOUW'N! 
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Het lukt ze elk jaar weer, het team achter Kachel FM, om een nieuw thema met 
bijpassend voertuigen te kiezen. Zo hadden ze eerder al een limousine, een 
legertruck, een brandweerauto en vorig jaar een grote combine (dorsmachine). 
Dit jaar zijn er 'gloednieuwe' bedrijfsbusjes te spotten in de omgeving van 
Hoonhorst, soms vergezeld van de nu al beroemde rijdende dixi. De voertuigen 
zullen ook tijdens het weekend te bekijken zijn. 
 

 

 
 
PROGRAMMA 
Op de vrijdagavond komt naast Hillbilly Moonshiners en Ultimate Deejays, 
speciaal voor deze 15e editie ook Jan Smit naar Hoonhorst! Na dit vlammende 
optreden gaat het feestweekend zaterdagavond verder met een vol programma: 
Buren van de brandweer, Aukje Fijn, DJ Hitch, Jhonny & the rockers en de 
succesvolle rockband De Wethouders. Zondagmiddag is er in de feesttent een 
kinderprogramma en op het hoofdpodium staan Jan Keizer & Annie Schilder, 
Martin Dams en het weekend wordt afgesloten met Peter Beense! 
 
Kachel FM wordt gehouden aan de Tibbensteeg in Hoonhorst en voor de vrijdag 
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en zaterdag is de kaartverkoop bij de ingang, zondagmiddag is gratis entree. Via 
de site en app van Kachel FM zal het hele weekend ook non-stop een livestream 
te volgen zijn. Meer informatie via facebook.com/kachelfm en kachelfm.nl. 
 
 

 
 
Presentatie woningbouwplannen “Achter de Molen”en Parochietuin in 
Hoonhorst. 
 
De Geloofsgemeenschap Hoonhorst is onlangs tot een akkoord gekomen met 
betrekking tot de verkoop van haar percelen Achter de Molen en de pastorietuin 
aan van Pijkeren Woningbouw B.V. in Dalfsen. 
In overleg met de gemeente Dalfsen is door van Pijkeren Woningbouw B.V. de 
afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van plannen om te komen tot 
ontwikkeling van woningbouw op de locaties Achter de Molen en Pastorietuin. 
Daarom willen wij u als inwoner van Hoonhorst uitnodigen om naar de 
presentatie te komen op dinsdag 24 september 2019 van 19.30 uur tot 21.00 
uur in zaal Kappers. 
Op deze avond wordt de planvorming toegelicht. U kunt de schetsplannen 
bekijken van beide locaties. De schetsplannen bevatten voor het gebied Achter 
de molen 20 woningen voor verschillende doelgroepen. In de Pastorietuin wordt 
gedacht aan ca. 8 appartementen voor starters en ouderen. 
Wij zijn benieuwd hoe u denkt over de planvorming tot nu toe. Dan kunnen we 
later, bij de verdere uitwerking rekening houden met uw mening over bijvoorbeeld 
het te bouwen type woning, rij twee onder een kap, vrijstaand e.d. Daarbij moet u 
wel bedenken dat het nog wel een tijdje kan duren voordat echt tot woningbouw 
kan worden overgegaan. 
Namens Van Pijkeren Woningbouw B.V. en de Geloofsgemeenschap Hoonhorst 
zijn die avond enkele mensen aanwezig  die uw vragen kunnen beantwoorden en 
die uw opmerkingen noteren en meenemen in het vervolgtraject. Ook zijn er 
formulieren aanwezig die bedoeld zijn om uw meningen en wensen te peilen. 
We hopen op een goede en constructieve avond. 
 

Namens de geloofgemeenschap Hoonhorst en Van Pijkeren Woningbouw B.V 
 

 
En toen had ik een tennisarm……….. 
Dan zal ik maar meteen beginnen te zeuren. Ik heb ’n tennisarm, en ja het klopt 
dat ik niet tennis. “Dat komt door de aard van uw werkzaamheden”, zegt de 
fysiotherapeut. Ik doe mijn werkzaamheden via de computer, zit dus lang in 
dezelfde houding. Maar dat doe ik al honderd jaar; nou ja, zo voelt het dan. Ik 
doe dit werk al bijna 50 jaar en nooit ergens last van gehad. Ik heb wel altijd 

http://facebook.com/kachelfm
http://kachelfm.nl/
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gesport, en toen ik niet meer zo intensief kon sporten ben ik Tai Chi gaan doen. 
Nou ja, kijk, daar zit ‘m de kneep: ik doe al 2 jaar geen Tai Chi meer, doordat die 
klas is gestopt! Zou het dan toch geholpen hebben? Blijkbaar, want ook Cees 
loopt niet meer zo makkelijk, hij deed ook Tai Chi. Door hem ben ik Tai Chi gaan 
doen. Ok, ik zal bij het begin beginnen……………. 
 
Mijn man Cees is linkszijdig verlamd sinds 2005. Hij probeert zoveel mogelijk te 
bewegen door te fietsen en te wandelen maar het is erg lastig om genoeg te 
bewegen als het je zoveel energie kost. Na lang zoeken vond hij een vorm die hij 
makkelijk kon doen: Tai Chi.  
Kennissen deden dit al jaren en brachten ons ermee in aanraking. “Er is een 5-
daagse Tai Chi workshop, speciaal voor mensen met een zorgvraag” zeiden ze. 
(5 Dagen? Dat is wel erg lang!) “Daar komen zelfs mensen in een rolstoel; ze 
komen uit alle delen van de wereld, alleen voor die workshop”. Die kennissen 
wonen in Landgraaf, de workshop was in Helmond, dat is 1 u rijden. “Jullie 
overnachten bij ons en ik ga elke dag met jou mee”.  
Cees wilde het wel proberen; ik dacht, dat houdt hij 1 dag vol en dan is zijn 
energie “kats” op! Elke avond (laat) kwam hij enthousiast terug met heel veel 
verhalen; viel als een blok in slaap en stond de volgende dag weer vroeg op om 
om 10 u in Helmond weer present te zijn. 
 
Tijdens die workshop sprak de Tai Chi instructeur hem aan en wilde weten wat 
hem mankeerde. Toentertijd kon hij zijn arm niet bewegen; die stond in een hoek 
van 90 graden strak voor zijn lichaam, geen beweging in te krijgen. Behalve de 
instructeur! Door bepaalde oefeningen was zijn arm na 5 dagen weer recht en 
kon hij zijn arm zelfs optillen. Tot op vandaag (dit is zo’n 7 of 8 jaar geleden) tilt 
hij zijn arm op en kan hij zijn arm (met behulp van zijn andere arm) strekken.  
 
En ikzelf? Ik had nergens last van toen ik begon; ja een beetje rugpijn zo af en 
toe maar dat hebben veel mensen. Na de tweede 5-daagse workshop merkte ik, 
dat ik mijn hoofd veel verder naar links en naar rechts kon bewegen, het was dus 
voorheen wel wat stijf geweest. Mijn hele lijf voelde trouwens soepeler aan. Dus 
deed het ook wat voor mij.  
En dat bewijs heb ik nu, nu ik geen Tai Chi meer doe:  ik heb een tennisarm!  

 
We doen elke dag wel wat Tai Chi oefeningen, maar niet meer zoveel als toen we 
elke week klas hadden. Dan maar weer Tai Chi gaan doen; maar de 
dichtstbijzijnde Tai Chi klas is op 1,5 u rijden van Hoonhorst; dat schiet niet op. In 
de buurt wordt ook wel Tai Chi gegeven, maar dat is niet de Tai Chi die wij 
deden; niet dat zij niet goed zijn, maar “onze” vorm spreekt ons meer aan. 
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Tai Chi kun je overal doen, dit is bij een meer in Canada) 

 
Dan moet ik zelf maar weer les gaan geven; ik gaf de laatste 2,5 jaar al les, dus 
dat is het probleem niet. Na lang wikken en wegen heb ik dan toch de knoop 
doorgehakt: ik ga het gewoon doen. Er is een ruimte in de Potstal; die ruimte is 
op de dinsdagavond nog vrij; dus bij deze: 

Vanaf dinsdagavond 1 oktober van 20:00uur tot 21:30uur (met 15 min 

pauze) is er wekelijks Tai Chi  

in de Poststal, ruimte V3 (1
e
 verdieping, in de fitnessruimte). 

Opgave via mij: Resy Wouters (resy-wouters@ziggo.nl) of kom gewoon naar de 
introductieles op de 1e oktober en kijk of het ook iets voor jou is. De 1e les is 
gratis, daarna betaal je € 5 per keer. 

 

Hartelijke groet, Resy Wouters 

 

Je hoeft niet te vragen, ga er maar gewoon van uit dat ik er weer bij ben. 

Zo gaat dat in Hoonhorst, als men zich ergens voor inzet, dan doen ze dat altijd 
en niet zo af en toe. Maar we hebben dan ook een fijn groepje collectanten; 
tijdens onze gezamenlijke “telmiddag” na de collecte is het dan ook altijd erg 
gezellig. 
 
Ik heb het over de collecte van HandicapNL.  
Het is alweer zover, in september gaan we weer op pad; dit jaar met negen 
mensen. Dit jaar is er (alweer) iemand bij gekomen. We doen het voor diegenen 
die het nodig hebben: íedereen met een handicap, op welk gebied dan ook. 
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Als u er volgend jaar als collectant bij wilt zijn, meldt u dan aan bij  
Resy Wouters, tel. 462133 of https://handicap.nl/help-mee/ 
 
De collecte staat dit jaar in het teken van het Buddies-project. Begin 2019 is er 
een nieuwe samenwerking gestart tussen HandicapNL en het Buddies Project.  
Mensen met een verstandelijke beperking zoeken een vriendschap en we 
kwamen er achter dat deze mensen op een lange wachtlijst staan. Omdat de 
collectanten bij een groot aantal mensen in Nederland aanbellen, ziet 
HandicapNL hier een uitgelezen mogelijkheid om een begin te maken deze 
wachtlijst weg te werken. Daarom hebben alle collectanten informatie bij zich 
waarop wordt uitgelegd hoe het Buddies-project werkt en hoe men zich kan 
aanmelden. Wilde je altijd al iets doen voor een medemens, dan is dit je kans. 
(zie voor meer informatie https://handicap.nl/buddies/) 
 

 
Leander en Iwan zijn sinds 2014 elkaars buddy. Squash, barefoot running, een 

haltertje pushen… Sport verbindt en winnaars verbroederen, ook als ze een 
keertje verliezen.  

 
Wij, collectanten uit Hoonhorst, komen bij u aan de deur in de week van 

23 t/m 28 september 2019. 
Ik hoef niet te vragen of u ook wat geeft, ik weet dat u geeft wat u kunt. 

Alvast bedankt daarvoor 
Resy Wouters, Wijkhoofd HandicapNL 

Voor meer informatie zie https://handicap.nl/collecte , of volg ons via    
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Gevonden voorwerpen: heeft u ook gestolen voorwerpen? 
Het is echt waar, die vraag kreeg ik dit jaar van een jongen van een jaar of 12, 
tijdens het Sproeifeest. Ik verkocht de munten in de tent en daar worden ook de 
gevonden voorwerpen bewaard. “Ik denk niet, dat er ook gestolen voorwerpen bij 
zijn, want die geven ze hier niet af”. Nou, toen ging die maar weer………….. 
Het is verbazingwekkend wat er allemaal wordt gevonden: gelukkig nog geen 
gebitten, want dan ga ik over mijn nek….. Maar wel armbandjes, horloges, 
fietssleutels, koeltasje, drinkbeker, damesshirt. Sommige voorwerpen kunnen 
nog tijdens het Sproeifeest worden teruggegeven, andere bewaren we totdat 
iemand zich meldt. Zo is het koeltasje al teruggegeven, maar de rest ligt nog bij 
mij. 
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Damesshirt / Zonnebril (zonder koker, die was alleen voor de foto) / Armbandje / 
Sleutelaanhanger / Roze drinkbeker / Herenhorloge 
Maar iemand zoekt ook nog haar zilveren enkelbandje; ze heeft haar tel.nr 
achtergelaten. 
Informatie bij: Resy Wouters, Penningmeester Sproeifeest, T: 0529 - 46 21 33 

 

 

Kan Stichting Hoonhorst 250 op jouw stem rekenen bij de Rabo 
Clubsupport actie? 

 
Hoonhorst viert in 2020 het 250 jarig bestaan van het dorp. Veel langer 

geleden was er al sprake van de ‘Hoenhorst’ of de Hohenhorst. Maar vanaf 

1770 ontstaat er bij de schuilkerk een dorpsleven. Op 17 januari 2020 willen 

we de start van het jubileumjaar groots vieren, dus noteer deze datum vast in 

je agenda! We willen die avond alle inwoners en geïnteresseerde 

buurtbewoners meenemen in een ‘bijna echte’, voelbare en hoorbare 

geschiedenisbeleving door deze te projecteren in beeld en geluid, in het hart 

van het dorp.  

 

Om dit jubileumjaar grandioos te kunnen starten hoopt Stichting Hoonhorst 

250 weer kans te maken op een mooi bedrag via Rabo Clubsupport. 

Volgende maand valt hiervoor bij alle leden van de Rabobank Vaart en 

Vechtstreek de stemkaart in de bus. Jouw stem is geld waard! Kunnen wij 

rekenen op die van jou? Kijk op www.rabobank.nl/clubsupport.  

 

Nog geen lid van de Rabobank? Vraag dan nu jouw lidmaatschap aan via 

www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden, zodat je straks (vanaf 27 

september) jouw stem kunt uitbrengen.  

 

Kijk op onze facebookpagina of www.hoonhorst250.nl voor de laatste 

informatie over het jubileumjaar.  

 

 
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
http://www.hoonhorst250.nl/
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Omdat het vorige dorpsblad wellicht in de stapel vakantiepost ongezien is 
gebleven wederom aandacht voor 2 bijeenkomsten die we op de agenda van het 
dorp hebben gezet… 

  
HOONHORST GAAT LOS…. 

In een bijeenkomst op 25 september, 20.00 uur bij 
Kappers/Anjerpunt zullen we spreken over de 
mogelijkheden en impact van alternatieve 
energieopwekking zoals zon, wind en waterstof in en om 
Hoonhorst. Met het klimaatakkoord zijn er allemaal opties 
als alternatief voor aardgas, met grote gevolgen voor uw 
woning en omgeving. Dit is dé kans om kennis op te doen 

over zonneparken, windmolens en andere alternatieven voor energie in ons 
mooie dorp. Duurzaam Hoonhorst nodigt dan ook alle bewoners van Hoonhorst 
uit om te komen luisteren er hierover te praten met elkaar. Aanmelden kan door 
een mail te sturen aan info@duurzaamhoonhorst.nl. 

 
HOONHORST KOMT THUIS... 

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, gaan wij u 
helpen u woningen een langer duurzamer leven te geven, 
zonder de paniek die nu in de media rondwaart en geven 
we een workshop “uw woning van het gas los”. 
Dit is de kans om gratis een plan te leren maken voor uw 

woning, waardoor u in uw eigen tempo van het aardgas los kunt komen. Bang 
voor techniek en moeilijk rekenwerk? Hoeft niet. Uw laatste scholingsprestaties 

kunt u zich niet meer heugen? Geeft niets. Interesse is voldoende 😊.  

Meer weten of aanmelden: stuur een mail aan info@duurzaamhoonhorst.nl. 
  

 

 

 

mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
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BLIJF OP DE HOOGTE  
Voor wie groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig aan de slag wil: neem 
vooral even contact met één van ons op. Een plek in het bestuur van de stichting, 
gewoon meepraten over projecten en/of een mooi duurzaam idee: je/u bent van 
harte welkom! 
Vragen, ideeën, of…? Mail naar info@duurzaamhoonhorst.nl of neem contact op 
met Antje Kingma, 0529 40 18 78, Anthony Voets 06 164 4 63 48, Cees Veldwijk 
0529 46 21 33, Jannet Kroes 0529 - 42 70 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KUNSTIG 250 JAAR 

 
Om het Hoonhorster jubeljaar 2020 luister bij te zetten, willen we 
in en om het Anjerpunt een bijzonder tintje geven aan de steeds 
wisselende exposities die we hebben. We zijn op zoek naar 
kunstenaars, geïnteresseerden en anderen die met ons mee 
willen denken en doen over hoe we Hoonhorst’s 250ste jaar 
kunstig kunnen verfraaien. Heb je belangstelling? Stuur een mail 

naar info@anjerpunthoonhorst.nl. 
 

 
OP PAD MET TEZZ 

Op zoek naar een leuke activiteit? Ga dan gezellig met de 
familie wandelen. Wandelen in je eigen buurt saai? Welnee, in 
het Anjerpunt verhuren we een prachtig belevingsspel op de 
ipad. Onderweg leer van alles over Hoonhorst en omgeving en 
help je Tezz de tijdgeest verslaan. Leuk voor de hele familie. De 
wandeling is ongeveer 2,5 km en duurt anderhalf uur. Als je het 

leuk vindt kun je ook wat lekkers voor onderweg regelen. Reserveren is wel 
handig; we hebben maar een beperkt aantal ipads en de wandeling met spel is 

 

 

mailto:info@duurzaamhoonhorst.nl
mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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populairder dan ooit. Informeer bij het Anjerpunt of mail naar 
info@anjerpunthoonhorst.nl. 
 

 
LEKKER LUI LEZEN  

In de Hoonhorster bieb is een groot aantal boeken te 
vinden, in allerlei soorten en maten, voor jong en oud en 
alles er tussen. Je hoeft geen lid te zijn om er te lenen. Je 
haalt een boek en brengt het weer terug als je het uit 
hebt. De collectie verandert voortdurend. En wist je dat je 
ook tijdschriften kunt lenen? Zo kom je de vakantie wel 
door… 
Op vakantie een goed boek gelezen? Of er over 
gelezen? We horen het graag… Af en toe schaffen we 
nieuwe boeken aan en tips & verzoeken zijn welkom. 

 

 
KUNST Doede de Jong - fotografie  

In de maanden september en oktober vind je in het Anjerpunt 
een foto expositie van Doede GW de Jong. Zijn parttime 
omgeving als sluiswachter van Vechterweerd is een grote 
inspiratiebron evenals zijn naaste omgeving. Doede 
fotografeert met oog voor detail en verhaal. Doede de Jong 
heeft de foto’s geen naam en locatie gegeven want, zo vindt 

de fotograaf, ‘mijn emotie bij een foto is anders dan die van de kijker’.  
Twee foto’s zijn onderdeel van een wedstrijd: raad jij wat er op staat? Kom maar  
kijken…. 
 

 
NIEUWE en tijdelijke NOABERS WELKOM! 

Er is plek op het vaste rooster maar ook af en toe is hulp 
welkom. Op doordeweekse dagen kunnen we nog wel wat 
hulp gebruiken, maar ook tijdens de feestdagen, 
weekenden en vakanties is meer hulp welkom. Dan is het 
immers extra druk… 

  
Voor meer informatie over het Anjerpunt of wil je graag naober worden, stuur dan 

een mail naar: info@anjerpunthoonhorst.nl of bel 0529 79 30 10 
en je kunt terecht bij Karin Huitink (Kappers), Yvonne te Woerd 
(06)54795800, Antje Kingma (Boerhoes). Informatie over ons kun je 
vinden via www.hoonhorst.nl en Anjerpunt Hoonhorst is ook op 
facebook te vinden! 

 

 

 

 

 

http://www.hoonhorst.nl/


                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 2 34 

 
 

 
   
 
 
 
Spreuken 

 Je bent zo mooi als dat je jezelf mooi vindt 

 Het leven is als een neus, je moet eruit halen wat er in zit  

 Het leven is te kort om iets anders te zijn dan gelukkig 

 Verzamel ervaringen, geen dingen 

HUMOR 
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 Het hoeft niet perfect te zijn, om prachtig te zijn 

 Alcohol lost geen problemen op, maar ja, melk ook niet 

  

 Wraak is een gerecht dat koud geserveerd wordt 

 Ik ben niet lui, ik bespaar gewoon energie 

 Laten we elkaars mening respecteren, hoe fout die van jou ook is 

 Ik was vanmorgen erg moe, ik droomde dat ik sliep 

 Leer eerst de regels en dan breek ze 

 Schoonheid zit in de maat van je hart, niet die van je jeans  

 Er is geen lift naar succes, je zult de trap moeten nemen 

 Wees jezelf want een origineel is altijd meer waard dan een kopie 

 De beste manier om jezelf op te vrolijken is door iemand anders op te vrolijken 

 Wie met de stroom meedrijft, is het eerste bij het afvoerputje 

 De beleving van de een is niet de realiteit van de ander 

 Ieder mens heeft recht op mijn mening 

 Vroeger was ik onzeker, vandaag de dag weet ik dat zo net nog niet 

 Wie van orde houdt is gewoon te lui om te zoeken 
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