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Colofon: 

 
Redactie                                                                               
Rinus Jansen, tel. 0529 - 40 15 55   
Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 10 66 / 06 14 56 57 69 
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 
 5 nov Rinus 15 nov 
 3 dec Rinus 13 dec 
 31 dec Marisca 10 jan 
  
 
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: 
Kerkelijk nieuws  Toiletrollenactie Sinterklaasintocht 
Rookworstenactie Bergruiters Nieuwe fysiotherapeut De Potstal 
Openingsfeest Hoonhorst 250 jaar Koekactie De Hoonhakkers 
Voedselrijk Sterrebos  Anjerpunt 
   

 
 
 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
 
Datum                     Agenda 
19 en 20 oktober  Bazaardagen in de Potstal 

mailto:dorpsblad@hoonhorst.nl
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22 oktober   Ouderenochtend Zaal Kappers 

23 oktober   Klaverjassen De Potstal 

1 november   Voedselrijk Bos 

1 november   Jeugdsoos Zwemmen 

5 november   Ouderenochtend Zaal Kappers 

6 november   Klaverjassen De Potstal 

8 november   Voorleesuurtje in het Anjerpunt 

10 november  Eten bij Kappers voor alleenstaanden en ouderen 

 

N.B. Voor actuele agenda en jaarplanning zie ook Hoonhorst.nl →AGENDA 
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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 
 
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:  
Mascha Hulsman tel. 0529 - 85 08 89 of Esther 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 

KERKELIJK NIEUWS 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
http://www.parochiehoonhorst.nl/
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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: 19 oktober tot en met 17 november 
 
Zaterdag 19 oktober 29e zondag door het jaar 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastor Rutgers 
m.m.v.           : Enjoy 
Lectrix            : Miny Holterman 
Dienen : Kim Diepman, Viktor Boekel 
Collectanten    : W. Schrijver, H. Veneboer 
Koster              : A. Braam 
 
Intenties: 
Overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Grooteschaars Bruggeman, overl. 
ouders Wolthaar Jutten, Gradus Damman, Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders 
Schrijver-Bosch, ouders Lankhorst-Niens, Jan Diepman, Rikie Neppelenbroek-
Eijkelkamp 
 
Zondag 20 oktober 
19.00 uur    : Heilig Lof 
Voorganger       : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.               : Pro Musica 
Dienen : Hugo Boekel, Frans Eilert 
Koster               : H. v.d. Vegt  
 
Dalfsen : zondag 20 oktober 09.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag 20 oktober 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag 20 oktober 09.00 uur Eucharistieviering                        
Vilsteren : zondag 20 oktober 11.00 uur Communieviering 
Heino : zaterdag 19 oktober 19.00 uur Communieviering (dialect) 
Lierderholthuis  : zondag 20 oktober 09.00 uur Communieviering (dialect) 
 
Maandag 21 oktober 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
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Donderdag 24 oktober 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor de zieken en gehandicapten 
 
Zondag 27 oktober 30e zondag door het jaar 
09.00 uur           : Communieviering 
Voorganger       : Pastoraal werker Noordink 
m.m.v.               : Cantor 
Lector                : Martin Broeks 
Dienen : Niek Diepman, Rens Diepman 
Collectanten      : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster                : G. Holterman 
 
Intenties: 
Bernard en Marie Diepman Reimert, Jan Diepman, Rikie Neppelenbroek-
Eijkelkamp 
 
Dalfsen : zaterdag 26 oktober 19.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag 27 oktober 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 26 oktober 19.00 uur Eucharistieviering  
Vilsteren           : zondag 27 oktober 11.00 uur Eucharistieviering          
Heino : zaterdag 26 oktober 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 28 oktober 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 31 oktober 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
Vrijdag 1 november Allerheiligen 
Ommen            : 09.00 uur                  Eucharistieviering 
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Zaterdag 2 november Allerzielenviering 
19.00 uur           : Op zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. 
                            In de viering gedenken we allen die gestorven zijn en heel  
  bijzonder gedenken we diegenen die sinds 2 november 2018  
  van ons zijn heengegaan.  
  We sluiten de viering af op het kerkhof. 
Voorganger      : Werkgroep  
m.m.v.              : Pro Musica              
Dienen : Acolieten Uitvaart 
Collectanten     : A. Peek, H. Rienties, H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster               : A. Braam 
 
Intenties: 
overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Bernard en Marie Diepman-Reimert, 
Marinus en Diny Mars-Diepman, overl. ouders Schrijver-Langenkamp, ouders 
Smook-Karspers en Harry, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, overl. 
ouders van der Vechte-Rienties, overl. ouders Overgoor-Grooteschaars, Herman 
Mars, overl. ouders Hollewand, Harry Veltmaat, overl. fam. Veltmaat en overl. 
fam. Heerdink, Johan Kortstee, overl. ouders Sterenbosch-Luttenberg, overl. 
ouders van Straaten-Meulman, jaarged. Herman Wolthaar, Anton Kroes, overl. 
ouders Nijensteen-Ten Have, Marcel Diepman, ouders Diepman-Fakkert, Jan 
Huitink, overl. ouders Eilert-Kinds, Henricus Schrijver, Gradus Damman, 
overleden fam. Damman-Pot, Bernard Nijhout, ouders Damman-Heerink,  
Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders Schrijver-Bosch, overl. ouders Hagen-
Keizer, Martin en Willy, overl. ouders Poppe-Hoogland, Annie Kortstee-Pronk, 
Gerda Kroes-Holterman, overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, Herman Nijboer, 
Joop Koerhuis, overl. ouders Braam-Nijentap, overl. ouders Vosman-Hendriks, 
overl. fam. Lankhorst-Niens, Bertha Lankhorst, Bertus Kappers, Jan Fakkert,  
overl. fam. Fakkert-Schlepers, Herman Rienties, overl. fam. Damman-Tijs, 
Gerard Damman, Diny Koerhuis-Seisveld, Annie Koerhuis, ouders Koerhuis- 
Kogelman, Mien Schuurman-Zijsveld, Wilhelmus Holterman, Anna en Marinus 
Veltmaat, Pastoor Berntsen, Jan Veltmaat, overl.  fam. Kamphuis-Wijnberg, Jan 
Eilert. 
 
Dalfsen : zaterdag 2 november 19.00 uur Communieviering 
Ommen : zaterdag 2 november 19.00 uur Eucharistieviering 
 : zondag 3 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 2 november    19.00 uur Communieviering 
Vilsteren : zaterdag 2 november 19.00 uur Communieviering 
Heino : zaterdag 2 november 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag 3 november 09.00 uur Communieviering 
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Maandag 4 november 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 7 november 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : overl. ouders Kappers-Van de Kolk 
 
Zondag 10 november 32e  zondag door het jaar 
09.00 uur           : Communieviering 
Voorgangers     : Werkgroep 
m.m.v.               : Enjoy 
Dienen : Maren Diepman, Frans Eilert 
Collectanten      : T. Braam, A. Braam 
Koster               : H.v.d. Vegt 
 
Intenties: 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, 
Jaarged. Dina Damman-Heerink, overl. ouders Meijerink-Groote Stroek, Jan 
Diepman, Rikie Neppelenbroek-Eijkelkamp, Wilhelmus Holterman. 
 
Dalfsen      : zaterdag 9 november19.00 uur Communieviering 
Ommen      : zondag 10 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld      : zondag 10 november 09.00 uur Communieviering                 
Vilsteren      : zondag 10 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino      : zaterdag 9 november19.00 uur Eucharistieviering 
Lierderholthuis : zondag 10 november09.00 uur Eucharistieviering 
 
Maandag 11 november 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 14 november 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor vrede in de wereld 
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Zondag 17 november 50 jaar KBO 
10.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.               : Pro Musica 
Lector                : Leon Diepman 
Dienen : Lynn Jansen, Hugo Boekel 
Collectanten : G. Holterman, G. Melenhorst 
Koster               : G. Holterman 
 
Intenties: 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Henricus Schrijver, Joop Koerhuis, Herman 
Nijboer 
 
Dalfsen : zondag 17 november 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag 17 november 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 16 november 19.00 uur Communieviering                        
Vilsteren : zondag 17 november 11.00 uur Communieviering 
Heino : zaterdag 16 november 19.00 uur Eucharistieviering 
                            zondag 17 november     10.00 uur Oecumenische viering 
Lierderholthuis  : zondag 17 november 09.00 uur Zie Heino 
 
 

 
Op 18 september is overleden te Dalfsen: 

 
Johannes Wilhelmus Diepman 

Jan 
In de leeftijd van 84 jaar 

echtgenoot van Betsy Diepman-Nijenhuis 
 

Moezenbeltweg 3 
 

Laten wij Jan in onze gebeden gedenken 
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Op 21 september is overleden te Dedemsvaart: 

 
Hendrika Paulina Johanna Neppelenbroek–Eijkelkamp 

Rikie 
in de leeftijd van 85 jaar 

sinds 5 november 2009 weduwe van Herman Neppelenbroek 
 

Slagenweg 11 Zuidwolde 

 
Laten we haar in onze gebeden gedenken. 

 

 
“Geworteld zijn” 
Op zaterdag 7 september zijn we met een grote groep gelovigen waaronder 
velen uit onze Emmanuelparochie naar Kevelaer geweest. Voor mij persoonlijk 
altijd een dag waar ik erg naar uitkijk. Daar wordt mijn geestelijke accu weer 
opgeladen, mede door het samen bidden, zingen en natuurlijk de vele 
gesprekken die vaak spontaan ontstaan. Kortom: we ontmoeten daar God én we 
ontmoeten elkaar.  
 
Elk jaar denk ik weer te zien en vooral te horen, hoezeer wij nog verankerd lijken 
te zijn in het geloof. We steken kaarsen aan, bidden vol overgave de Kruisweg en 
zingen de Litanie van Maria uit volle borst mee. In zijn preek vertelde ‘onze’ 
pastor Rutgers dat hij als jonge jongen de verhalen uit de Bijbel maar vaak 
‘vreemde verhalen vond, soms zelfs bizar’. En ja, de taal die in de Bijbel gebruikt 
wordt, is soms ook moeilijk; de verhalen zijn vaak niet zo gemakkelijk te begrijpen 
en te doorgronden.  
De Bijbel is – vooral - ontstaan in een agrarische omgeving. Heel veel beelden 
zijn daarom ook ontleend aan de natuur, aan de wereld van de dieren en de 
planten. Wie kent er niet het beeld van het koren op de akker, het mosterdzaadje, 
de wijngaard, de vijgenboom en ga zo maar door. Voor ons, mensen, wordt ook 
vaak het beeld ‘boom’ gebruikt wanneer het gaat om ons geloofsleven. Ook al in 
het oude Testament.  
 
Bij psalm 1 lees ik over de gelovige mens:  
Hij is een boom in goede grond geplant, 
die geworteld is aan de waterkant. 
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed.  
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Evenals zo`n dag in Kevelaer kunnen ons de Bijbelse verhalen helpen om stevig 
verankerd, goed geworteld te blijven staan als er in ons leven een storm 
opsteekt. Opdat we niet zullen omwaaien in zware tijden, maar blijven vertrouwen 
op onze God die ons, mensen, en alles wat op aarde leeft, gewild heeft en 
liefheeft. - Marga klein Overmeen, pastoraal werker - 
 
Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 

Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer 
informatie zie de brochure en de website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl): 
Woensdag 2 oktober 20.00 uur: 
Af Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers 
(iedere 1e woensdag van de maand) 
 
Woensdag 9 oktober 20.00 uur: 
Filosofie in Heino door pastor Butti 
(iedere 2e woensdag van de maand) 
 
Woensdag 9 oktober 20.00 uur: 
Lezing over Hildegard van Bingen in Ommen door R. Huyskes 
 
Donderdag 10 oktober 20.00 uur: 
Het geloof van Israël in Heino door pastor Butti 
(iedere 2e donderdag van de maand) 
 
Donderdag 15 oktober 20.00 uur (en niet 19.30 uur, zoals in de brochure 
staat) 
Maria in Beeld in Ommen door Mgr. Woorts 
 
Woensdag 16 oktober 14.00 uur: 
Pelgrimsreis naar Santiago de Compostella in Lemelerveld door pastor 
Schoorlemmer 
 
Donderdag 17 oktober 19.30 uur: 
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
 
Zondag 20 oktober 19.00 uur: 
Filmavond in Hardenberg 
 
Maandag 28 oktober 20.00 uur: 
Pastor zijn voor mensen met een verstandelijke beperking in Dalfsen door ds. H. 
Schipper 
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Donderdag 31 oktober 20.00 uur: 
Filmavond in Heino 
 
Donderdag 31 oktober 20.00 uur: 
Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
(vijf avonden: elke 4e donderdag van de maand) 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
Wat is jou missie! 
In het weekend van 19/20 oktober wordt er een schaalcollecte gehouden  in de 
viering van dit weekend. 
Missio richt haar aandacht in deze Wereld missie maand op Noordoost India. 
Het is een bijzonder gebied, dat slechts door een smalle doorgang verbonden is 
met het centrale gedeelte van India. 
Missio ondersteunt de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. 
HELPT U MEE !! 
 
Van harte aanbevolen MOV Werkgroep. 

 
Dialectviering in Heino en Liederholthuis! 
In het weekend van 19 en 20 oktober is er zowel in de RK Kerk in Heino als in 
de kerk in Lierderholthuis een dialectviering. Dit jaar worden beide vieringen 
ondersteund door het koor Together.  
Het thema van de viering is ---- de kracht van ’t gebed  --- 
Alle parochianen en andere belangstellenden van de hele Emmanuelparochie 
zijn van harte welkom om samen met ons te bidden en te vieren, in voor velen 
van ons, onze moedertaal.  
Op zoaterdag 19 oktober um 19.00 uur in de R.K. Kerke ‘Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming’ te Heino en zundag 20 oktober um 09:00 in R.K. Kerke 
‘Heilige Nicolaas’ te Lierderholthuus.   
Hopelijk mogen we velen van u dan begroeten,  
Werkgroep woord- en communieviering Heino & Lierderholthuis 
 

mailto:InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl
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Top-2000-dienst op 3 november 2019: 
SET ME FREE! 
Zondag 3 november 19.00uur Top-2000-
dienst, Grote Kerk te Dalfsen. Met 
muzikale medewerking van: Young Spirit, 
Dorien Jansen en Gerard Nederveen, 
Manou Westera, Maurice Compagner, 
Floris van Meerveld en Robert Westera. 
Anco Tol zal de dienst leiden.  
 
Het is 30 jaar geleden dat de muur in 
Berlijn viel, dat bracht ons op het thema 
‘Set me free’. Eén nummer mag niet 
ontbreken die avond ‘Over de muur’ van 

Klein Orkest, maar de overige muziek bepaal jezelf. We hebben een lijst 
samengesteld met nummers die te maken hebben met het thema. Bepaal zelf 
welke muziek er gespeeld gaat worden dus stem op je favoriete nummers via 
www.top2000kerkdienst.nl/dalfsen. Stemmen kan t/m 16 oktober. Na de dienst is 
er gelegenheid na te praten in de kerk, er zullen dan nog nummers klinken die 
het net niet gehaald hebben.  
Namens Podium van Kerken Dalfsen,  
Hermy Bredewold, Ali Kamphuis, Gerard Nederveen en Anco Tol 
 
CATHOLICISM – Verken de Kerk 
Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke 
Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en 
meer te weten komen over het gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe 
je er goed aan om je aan te melden voor CATHOLICISM – Verken de Kerk. 
 
CATHOLICISM is een 10-delige dvd-serie gemaakt door bisschop Robert Barron. 
Barron is hulp-bisschop van het bisdom Los Angeles in de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika. Hij is de oprichter van Word on Fire Ministries, waarmee hij de 
eeuwenoude tradities en het geloof van de Kerk verspreid d.m.v. moderne 
kanalen, zoals Social Media. Kijk op: www.wordonfire.org.  
 
In het nieuwe kerkelijk jaar 2019 – 2020, wil ik graag met u deze 
ontdekkingstocht aangaan, samen met Robert Barron. Om zo samen te 
ontdekken wat het Rooms-Katholieke geloof inhoud en te bieden heeft. 
Aanleiding voor dit initiatief is het Jaar van de Eucharistie dat vanaf de eerste 
zondag van de Advent 2019 door het aartsbisdom Utrecht wordt afgekondigd en 
dat eindigt op het hoogfeest van Christus Koning in 2020.  
 
  

http://www.top2000kerkdienst.nl/dalfsen
http://www.wordonfire.org/
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De bedoeling van CATHOLICISM – Verken het Geloof, is dat we ongeveer twee 
uur samenkomen, een aflevering kijken en vervolgens met elkaar erover in 
gesprek gaan. Het is niet verplicht alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, u kunt 
natuurlijk ook gerust zelf een keuze maken. Wél is het praktisch dat u zich bij mij, 
pastor Johan Rutgers, pr. opgeeft, dan kunnen we rekening houden met de 
hoeveelheid koffie en thee. Er is géén verplichte bijdrage, maar een vrijwillige gift 
om de onkosten te dekken is van harte welkom en wordt zéér gewaardeerd.  
 
Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten (of alle 10 natuurlijk).  
Alle goeds, zegen en inspiratie toegewenst,  
 
Pastor Johan Rutgers, pr. 
Emmanuelparochie  
 
Voor wie:Iedereen die geïnteresseerd is in het Rooms-Katholieke geloof 
Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart 
Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur 
 
Wanneer in 2019 
3 december – Jezus, God en mens 
 
Wanneer in 2020 
7 januari  Het onderricht van Jezus 
4 februari Het mysterie van God 
3 maart  Maria, de Moeder van God 
7 april  Petrus en Paulus 
12 mei  Christus en de Kerk 
2 juni  Liturgie en Eucharistie  
 (in juli en augustus niet i.v.m. zomerperiode) 
1 september De gemeenschap van de heiligen  
6 oktober  Gebed en geestelijk leven  
3 november  Het eeuwig leven 
Kosten:  Vrije gift 
 
Aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar pastor.rutgers@gmail.com 
o.v.v. “CATHOLICISM -  Verken de Kerk” of door te bellen met: 
06 53 21 01 74. Vermeldt dan even je naam en je verdere contactgegevens. 
  

mailto:pastor.rutgers@gmail.com
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Rookworstenactie Bergruiters 
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november komen de 
Bergruiters weer bij u aan de deur met lekkere 
rookworsten. Wij hopen op een strenge winter 
waarin veel stamppot en erwtensoep zal worden 
gegeten zodat u onze kas goed zult spekken. 
Alvast onze hartelijke dank.  

 

Bergruiters Hoonhorst  

 

 
 
 
SAVE THE DATE  
Openingsfeest Hoonhorst 250 jaar 
 
 

Op vrijdag 17 januari 2020 is het zover; dan zal de aftrap plaatsvinden van het 
jubileumjaar Hoonhorst 250. De officiële opening zal plaatsvinden om 19.00 uur 
in de kerk. Iedereen is daarbij van harte welkom. Zet de datum alvast in uw 
agenda en zorg dat u er bij kunt zijn. Houdt u het Dorpsblad en de andere media 
in de gaten hoe u aan de (gratis) entreekaarten kunt komen. Het belooft een 
bijzondere avond te worden. Er zal o.a. een film worden getoond waarin op zoek 
gegaan wordt naar de identiteit van de Hoonhorster. Kerk en kroeg waren 
vroeger onafscheidelijk, daarom zal het feest na de opening in de kerk worden 
voortgezet in zaal Kappers. Daar wordt het Hoonhorster biertje op bijzondere 
wijze gepresenteerd. 
Veel mensen zijn al maanden in de weer om er een bijzonder jaar van te maken. 
Er staan verschillende activiteiten op het programma waarvan u de komende tijd 
meer zult horen. In het Dorpsblad, op de website www.hoonhorst250.nl, 
Dalfsennet en Facebook kunt u volgen wat er te doen is.  
We lichten alvast een klein tipje van de sluier op. In maart zal de schuilhut van 
het project DNA van Dalfsen worden geopend, toneelgroep Kolde’r schrijft 
momenteel aan een stuk dat in het teken staat van Hoonhorst 250. Op 16 mei 
wordt het hele dorp omgetoverd tot een groot levend schouwspel waarin u zich in 
de geschiedenis van Hoonhorst waant. Daarnaast zal er op 13 september een 
boerenbruiloft worden gehouden, worden momenteel historische wandelingen 
uitgezet en is de dorpsquiz die in november 2020 plaats zal vinden, in de maak. 
En dit is nog niet alles. Kortom, het beloofd ongetwijfeld een bruisend jaar te 
worden! 

BERGRUITERS 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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Informatie en meedenkavond ‘Voedselrijk Sterrebos’   
Op 1 november van 19.30 tot 21.30 uur deel ik met iedereen die geïnteresseerd 
is de plannen voor een voedselbos aan de Sterrebosweg 1. Misschien is de term 
voedselbos helemaal nieuw voor je, misschien wil je er wel eens wat meer over 
horen, of vind je het leuk om hier kennis en ideeën over uit te wisselen. Ik vertel 
deze avond wat meer over de principes van een voedselbos en hoe ik dit wil 
vormgeven op deze plek. Maar ik wil vooral ook met elkaar in contact komen en 
van gedachten wisselen. Het zal een ervaringsplek worden waarbij we kunnen 
leren hoe we tot een vitaal, bio divers en voedselrijk bos kunnen komen. Vind je 
het leuk om hierbij betrokken te zijn, meld je dan aan! 
Vanaf half acht staat koffie, thee met wat lekkers klaar. Laat je me via  
sephilips@yahoo.com weten of je erbij bent? Mocht je niet kunnen komen maar 
wel geïnteresseerd zijn, laat het me dan ook weten. Dan houd ik je op de hoogte 
via de mail. Wie weet tot dan. 
 
Groetjes Sabine Philips 
  
 

 
–TOILETROLLENACTIE / SINTERKLAASINTOCHT- 
 
De pepernoten liggen al een paar weken in het schap, 
Het dikke speelgoedboek is op de deurmat gevallen 
En dus maken wij ons op voor de Sinterklaasintocht  
Die wij vieren op zondag 24 november met zijn allen! 
 
Om het feest aan te kleden, gaan wij weer langs de deuren 
Vanaf 28 oktober – voor de verkoop van pakken toiletpapier 
Ben je benieuwd naar de prijzen van deze actie; 
 
Een prijsoverzichtje volgt nu hier; 
1 pak toiletrollen is € 3,50 
En voor een tientje heb je er 3! 
Voor een hele baal van in totaal 7 pakken 
Is de prijs € 23,=, da’s zo gek nog niet! 
 
Natuurlijk zien we graag iedereen, op het Kerkplein terug 
En zingen we bij Kappers het hoogste lied 
Om 14.30 uur wordt de Sint in Hoonhorst verwacht 
Dus wees erbij en doe je handen op elkaar voor Sint en Piet! 
 
Alvast dank namens de Sinterklaasgroep Hoonhorst 
 

mailto:sephilips@yahoo.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj94JbljsHWAhWEIVAKHcjQBcwQjRwIBw&url=https://www.scoutinghoekvanholland.nl/sinterklaas-en-zwarte-pieten-actie&psig=AFQjCNGNRCDIb51HCGYoIAAdSl8zNteeAA&ust=1506455629329062
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Koek'n kopen ?! 
Het blad valt van de bomen en de pepernoten liggen 
alweer in de winkelschappen. Het is bijna weer tijd voor 
de koekactie van de Hoonhakkers. 
 
Zoals u van ons gewend bent, komen we ook dit jaar 
weer bij u aan de deur met de heerlijke koeken van 
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers. Wij bellen bij u 
aan op: 
 

Binnen de bebouwde kom van Hakkersdonk op maandagavond 4 november 
2019 
Buiten de bebouwde kom van Hakkersdonk op zaterdag 9 november 2019 
 
De prijs van onze heerlijke koeken: 2 pakken voor €4,50  en 3 pakken voor €6,- 
Keuze uit speculaas brokken of gevulde speculaas, combinaties ook mogelijk. 
OP IS OP !!!! OP IS OP !!!! OP IS OP!!!! OP IS OP!!!! 
  
Groeten, 
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
 

 
 
 
Nieuwe Fysiotherapeut in de Potstal  
 
Beste inwoners van Hoonhorst. Bij deze kunnen we jullie mededelen, dat er per 1 
november een nieuwe fysiotherapeut zitting zal nemen in de MFR 
(multifunctionele ruimte) van de Potstal. Het betreft de praktijk “Fysiotherapie 
Dalfsen” gevestigd aan het Pleijendal 91 te Dalfsen. Een veelzijdige praktijk 
gericht op kinderen, volwassen en ouderen. Deze praktijk zal ongetwijfeld bij 
enkelen van jullie bekend in de oren klinken. Wij als bestuur zijn zeer verheugd, 
dat zij dit in Hoonhorst willen gaan starten. 
De tijden e/o dagdelen zijn waarschijnlijk op maandag en donderdag. De praktijk 
is telefonisch te bereiken op 0529-431609 of via email op 
info@fysiotherapiedalfsen.nl.  
Wilt u nu alvast een indruk krijgen wat Fysiotherapie Dalfsen u te bieden heeft, 
kijk dan op de website www.fysiotherpaiedalfsen.nl  
 
Met vriendelijk groet,  
Bestuur Stichting de Potstal. 
secretaris@stichtingdepotstal.nl. 
www.stichtingdepotstal.nl 

http://www.fysiotherpaiedalfsen.nl/
http://www.stichtingdepotstal.nl/
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DE KUNST VAN HET KIJKEN 
Anjerpunt Hoonhorst organiseert een lezingenserie over Kunst en 
Fotografie, waarin het vooral gaat over het kijken naar 
schilderkunst en naar foto’s. De lezingenserie wordt gegeven door 
Angel Pinxten uit Deventer, docent fotografie-, kunstgeschiedenis 
en fotograaf. 
De lezingen zijn op de maandagmiddagen 28 oktober, 25 
november 2019 en 13 januari 2020, van 13.30 u – 15.30 u. 

 
De eerste lezing gaat over het ontstaan van de fotografie en de reactie van de 
schilderkunst hierop. In de tweede lezing bespreekt Angel Pinxten de 
wisselwerking tussen fotografie en schilderkunst zowel in het verleden als in de 
huidige tijd. Tenslotte komen in de derde lezing inspiratiebronnen van fotografen 
uit de schilderkunst en andere kunstvormen aan de orde. Voor wie graag zelf 
fotografeert geeft Angel in de eerste twee lezingen foto-opdrachten mee, die je 
met een camera of met een mobiele telefoon kunt uitvoeren. De resultaten 
daarvan zal zij ook in de derde bijeenkomst bekijken en bespreken. 
  
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@anjerpunthoonhorst.nl.  
Voor de lezingen wordt een onkostenvergoeding gevraagd van 30 euro. Voor 
losse lezingen geldt een bedrag van 12,50 euro per lezing (incl. koffie/thee). Het 
aantal deelnemers is maximaal 25 (vol = vol). Zegt het voort! 
 

VOORLEESUURTJE 
Het maandelijkse voorleesuurtje is op vrijdag 8 november op de 
normale tijd: 11.00 u!! Voor kinderen van 0 tot 4 jaar!  
Het boek is nog een verrassing, houd daarvoor de 
facebookpagina van het Anjerpunt in de gaten of kijk in het 
Anjerpunt op het scherm waar de agenda op staat.  

 

KUNST Doede de Jong - fotografie  
Deze 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. Hij heeft de foto’s geen naam en locatie gegeven 
want, zo vindt de fotograaf, ‘mijn emotie bij een foto is anders 

 

 

mailto:info@anjerpunthoonhorst.nl
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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) 793010 
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! 

 
 

 
HERFSTVAKANTIE DOE TIPS MET KINDEREN !!! 
 
- Ga met kinderen naar het bos en doe een bos bingo! 
 
- Verzamel takjes en maak een egel met een oude houten klomp! 
 
- Knutsel ‘eet’eikels met lekkere dingen! 
 
- Maak een pinda poppetje voor de vogels! 
 
Deze en nog veel meer van dit dingen zijn op internet 
te vinden! Veel plezier! 

 
 
  

 

 

http://www.hoonhorst.nl/
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RECEPT:                Hete bliksem van 2 soorten appels 
 
Ingrediënten: 
1 kg kruimige aardappel 
3 witte uien 
3 Goudreinette appels (of andere friszure appel) 
1 rookworst 
2 Jazz appels (of andere zoete stevige appel) 
30 g ongezouten roomboter 
75 ml halfvolle melk 
4 el grove Zaanse mosterd 
 
Bereiden: 
Schil de aardappelen, snijd ze in gelijke stukken en snipper de uien grof. Schil de 
goudrenetten, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in stukjes van 1 cm. 
Doe de aardappelen, ui en stukjes goudrenet in een pan en giet er zo veel water 
over dat alles net onder staat. Bestrooi eventueel met zout en breng aan de kook. 
Laat in ca. 20 min. gaar worden. 
 
Verwarm ondertussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Snijd de zoete appels in blokjes van een ½ cm. 
 
Giet de aardappelen af en voeg de boter en melk toe. Stamp fijn met de 
pureestamper en breng op smaak met peper en eventueel zout. Schep ⅔ van de 
zoete appels erdoor en verdeel de rest erover. Leg de rookworst erop en serveer 
met de mosterd. Lekker met uitgebakken spekjes. 
 
Combinatietip: 
Lekker met uitgebakken spekjes. 
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Herfstvakantie 
De herfstvakantie is een schoolvakantie van één week.  
In België valt deze allerheiligenvakantie in de week van Allerheiligen of in de 
week daarop als 1 november op een zondag valt.  
In Nederland valt deze astervakantie doorgaans in oktober. Door de 
vakantiespreiding hebben niet alle 
kinderen in Nederland tegelijk 
vakantie. De data van de korte 
vakanties (herfst, voorjaar en mei) zijn 
adviesdata waarvan de school mag 
afwijken als het in de schoolgids staat 
vermeld.  
Vroeger kon deze vakantie op het platteland gecombineerd worden met het 
landbouwverlof om mee te werken op het ouderlijk bedrijf. 
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