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  Dorpsblad Hoonhorst 10 januari – 6 februari 23e jaargang nr. 7 

Colofon: 
 
Redactie                                                                               
Marisca Kasper, tel. 0529 - 40 10 66 / 06 - 14 56 57 69 
Rosanne Wassens, tel. 06 - 37 31 90 81 
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 
 28 jan Marisca   7 feb 
 25 feb Rosanne   6 maart 
 17 maart Rosanne 27 maart 
   
 
In dit nummer o.a: 
Kerkelijk nieuws  
Inloopuren Openbaar Vervoer 

Op bezoek bij…afscheid van een 
redactieteam 

Sagezo viert 40 jarig jubileum Joris bezorgt óók in Hoonhorst 
Informatieavond St. Cyriacus Bordspelers gezocht! 
De Hoonhakkers zijn de tijd kwijt Voorleesuurtje voor de kleintjes 
Inhoud mand Pro Musica kerstmarkt Kunst over Hoonhorst gevraagd 
Luisterkindwerker Spaarzegeltjes ruilen/brengen/halen 
Workschop EHBO voor ouders Tafeltennismiddag voor de jeugd 
Zij Aktief wordt Zij aan Zij! Openingsfeest 250 jaar Hoonhorst 

 
 

Stichting Dorpsblad Hoonhorst 
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Datum                     Agenda 
  9 januari Eerste bordspellenavond – Anjerpunt 
10 januari Voorleesuurtje – Anjerpunt 
12 januari Eten bij Kappers voor ouderen en alleengaanden 
13 januari Lezing Kunst en Fotografie – Anjerpunt 
14 januari Ouderenochtend – Zaal Kappers 
14 januari Jeugdsoos – Halfjaarvergadering en nieuwjaarswensen 19.30 u 

(voor bestuur en jeugdraadsleden) 
15 januari Inloopmiddag tafeltennis jeugd 
17 januari Officiële opening feestjaar Hoonhorst 250 jaar 
17 januari Jeugdsoos – Bowlen 
21 januari Bingo – Zaal Kappers 
28 januari Ouderenochtend Zaal Kappers 
29 januari Klaverjascompetitie – De Potstal 
30 januari Inloopspreekuur OV van 10-11.30 u – De Overkant in Dalfsen 

 
 
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 
Hans de Vries, parochievicaris, prhansdevries2020@gmail.com;  06  45 29 02 66 
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 0161 7062 82 
 
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 



                                 Dorpsblad Hoonhorst   
 

DORPSBLAD HOONHORST NR 7 

 
8 

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: 12 januari tot en met 10 februari 
 
Zaterdag 11 januari Doop van de Heer 
19.00 uur  : Communieviering 
Voorganger     : Pastoraal werker klein Overmeen 
m.m.v.              : Enjoy 
Lector               : Martin Broeks 
Dienen : Richard Meijer, Lynn Jansen 
Collectanten    : H. Ulkeman, H. v.d. Vegt 
Koster              : H. v.d Vegt 
Intenties 
overleden ouders Meijerink-Grootestroek, ouders Damman-Heerink, overl.ouders 
Grooteschaars-Bruggeman, Bernard en Marie Diepman-Reimert  
 
Dalfsen : zondag 12 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag 12 januari 11.00 uur Eucharistieviering en 
    Braziliaans koor 
Lemelerveld : zondag 12 januari 09.00 uur Eucharistieviering en dopen                 
Vilsteren : zondag 12 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag 11 januari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis : zondag 12 januari 09.00 uur Communieviering 
 
Maandag 13 januari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Woensdag 15 januari 
9.30 uur            : Caritas viering 
Na afloop gezamenlijk koffiedrinken in het parochiecentrum 
 
Donderdag 16 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
 
Zondag 19 januari  2e zondag van het jaar 
09.00 uur          : Eucharistieviering 
Voorganger      : Pastor Rutgers 
m.m.v.              : Pro Musica 
Lectrix               : Miny Holterman 
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Dienen : Frans Eilert, Niek Diepman 
Collectanten     : J. v.d. Vechte, D. v.d. Vechte 
Koster               : G. Holterman 
Intenties  
overl. fam. Kappers, Gradus Damman, Anton Grooteschaars, Bernard Nijhout, 
Jaarged. Theodorus van der Vechte, Bernard en Marie Diepman-Reimert, Pastoor 
Wielens, Herman Nijboer 
Dalfsen : zondag 19 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag 19 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zaterdag 18 januari 19.00 uur Communieviering                       
Vilsteren : zondag 19 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Heino : zaterdag 18 januari  19.00 uur Eucharistieviering 
   zondag 19 januari 10.00 uur Oecumenische viering 
Lierderholthuis : zondag 19 januari 10.00 uur zie Heino 
 
Maandag 20 januari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix     : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 23 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor vrede in de wereld 
 
Zaterdag 25 januari  3e zondag van het jaar 
19.00 uur        : Eucharistieviering 
Voorganger       : Pastoor Monninkhof 
m.m.v.               : Cantor 
Lectrix               : Anneke Jansen 
Dienen : Rens Diepman, Ivor Smook 
Collectanten      : A. Peek, H. Rienties 
Koster               : A. Braam 
Intenties 
Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Peek-Klink, Gezina Broeks-Splinter, 
overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, ouders Damman-Heerink 
 
Dalfsen : zondag 26 januari 09.00 uur Communieviering 
Ommen : zondag 26 januari 11.00 uur Eucharistieviering 
Lemelerveld : zondag 26 januari 09.00 uur Eucharistieviering 
Vilsteren           : zondag 26 januari 11.00 uur Communieviering          
Heino : zaterdag 25 januari 19.00 uur Communieviering 
Lierderholthuis  : zondag 26 januari 09.00 uur Communieviering 
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Maandag 27 januari 
19.00 uur : Rozenkransgebed 
Lector      : Frans Eilert 
 
Donderdag 30 januari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor alle overledenen in onze parochie 
 
Zondag 2 februari  Maria Lichtmis 
09.00 uur           : Communieviering 
Voorganger      : Werkgroep 
m.m.v.               : Pro Musica 
Collectanten      : T. Braam, A. Braam 
Koster               : H. v.d. Vegt 
Intenties  
Bernard en Marie Diepman-Reimert, Herman Nijboer 
 
Dalfsen : zaterdag 1 februari 19.00 uur Eucharistieviering 
    (Blasiuszegen) 
Ommen : zondag 2 februari 11.00 uur Eucharistieviering  
    (Blasiuszegen) 
Lemelerveld : zaterdag 1 februari 19.00 uur Carnavalsviering               
Vilsteren : zondag 2 februari 11.00 uur Eucharistieviering  
    (Blasiuszegen) 
Heino : zaterdag 1 februari 19.00 uur Eucharistieviering  
    (Blasiuszegen) 
Lierderholthuis : zondag 2 februari 09.00 uur Eucharistieviering  
    (Blasiuszegen) 
 
Maandag 3 februari 
19.00 uur  : Rozenkransgebed 
Lectrix      : Tonnie Veltmaat 
 
Donderdag 6 februari 
19.00 uur : Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor Monninkhof 
Intentie : Voor de zieken en gehandicapten 
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Zaterdag 8 februari  
19.00 uur           : Eucharistieviering (Blasiuszegen) 
Voorganger       : Pastor Rutgers 
m.m.v.               : Pro Musica 
Lectrix               : Helga Baars 
Dienen : Richard Meijer, Niek Diepman 
Collectanten      : P. Mijsters, H. Melenhorst 
Koster               : G. Holterman 
Intenties  
Uit dankbaarheid t.g.v. 100ste verjaardag, Gezina Broeks-Splinter, overl. ouders Broeks-
Meulman, Bernard en Marie Diepman-Reimert, overl. ouders Grooteschaars-Bruggeman, 
overl. ouders Kroes-Klein Herenbrink, ouders Damman-Heerink, overl. ouders Meijerink-
Groote Stroek, Jan Diepman en Ingrid Rosink-Diepman 
 
Dalfsen : zondag 9 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
Ommen : zondag 9 februari 11.00 uur Eucharistieviering  
Lemelerveld : zondag 9 februari 09.00 uur Communieviering                
Vilsteren : zondag 9 februari 11.00 uur Communieviering 
Heino : zaterdag 8 februari 19.00 uur Carnavalsviering 
Lierderholthuis  : zondag 9 februari 09.00 uur Eucharistieviering 
 
Beeldenstorm 
Traditioneel leerden wij dat God de Schepper van hemel en aarde is: Hij staat 
aan de oorsprong van ons bestaan en Hij is het doel daarvan. (*) Tussen begin 
en einde verlost Hij ons door Jezus Christus en brengt ons tot voltooiing in Zijn 
heilige Geest. Al kunnen we God als oorzaak en doel van het universum 
misschien nog aanvaarden, onze hedendaagse bestaanservaring weerspreekt 
Gods presentie in ons bestaan en in onze wereld. Tussen begin en einde in, 
lijken we te leven in een bestaan en een wereld zonder Gods aanwezigheid. Die 
ervaring roept een leegte op, die sommigen proberen op te vullen met 
´surrogaten´. Anderen proberen de leegte zo goed - zo kwaad te aanvaarden, 
maar beseffen dat iedere zin die aan het bestaan en de wereld kan worden 
gegeven, slechts een illusie is. 
 
Deze ervaring van zinsverlies roept verschillende reacties op: sommigen blijven 
vasthouden aan de geloofsleer maar ontkennen de huidige bestaanservaring; 
anderen blijven vasthouden aan de huidige bestaanservaring maar ontkennen de 
geloofsleer als daarmee onverenigbaar. Anderen leven in een conditie van 
splitting up: de geloofsleer en de bestaanservaring blijven naast elkaar bestaan, 
zolang ze maar niet op elkaar worden betrokken. Het lijkt in toenemende mate 
onmogelijk om de geloofsleer en de bestaanservaring samen tegelijk vast te 
houden en op elkaar te betrekken. 
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Dit nihilisme dat een externe zin voor de werkelijkheid ontkent, heeft geleid tot 
een ware beeldenstorm. Wat eerder als heilig en onaantastbaar werd geloofd, 
werd voorwerp van historische- en literaire kritiek.  
Bijbelse beelden die het geloof eeuwenlang inhoud hadden gegeven, werden 
begrepen in hun eigen specifieke context en verloren daarmee hun algemeen 
universeel karakter. En een kerkelijk ethos werd niet langer voor iedereen en 
overal verbindend geacht. 
 
Wat bleef erover toen alle traditionele voorstellingen van God werden 
gedeconstrueerd? Wat bleef er over toen alle verhalen tot hun natuurlijke- en 
historische proporties werden teruggebracht? Wat toen alle casuïstiek omtrent 
moreel en immoreel gedrag werd herleid tot utilisme? Wat bleef er over toen niets 
meer heilig leek? Wat is bij machte om het bestaan en de wereld een intrinsieke 
zin te geven? Wat anders dan de liefde? 
 
We moeten de gedachte dat God liefde is, serieus nemen: is de liefde het 
antwoord op het nihilisme? Is de grondervaring van het ontbreken van Gods 
presentie in ons bestaan en in onze wereld niet dat we lijden aan een verlies aan 
liefde? En slaat waar liefde verdampt niet de leegte toe? Het is mooi als we Gods 
presentie in ons bestaan en in onze wereld kunnen ervaren in de liefde die God 
is. Maar al te vaak doen we echter de ervaring op dat we in ons bestaan en in 
onze wereld van liefde verstoken zijn. De deconstructie van traditionele 
voorstellingen van God maakte weliswaar de ontdekking van de liefde mogelijk, 
maar daarmee ook het feitelijke ontbreken daarvan. En precies dit kan een 
'afhakingsmoment' worden: als er geen voorgegeven zin en waarden meer zijn 
en als de liefdevolle presentie van God zelf ontbreekt, dan heeft niets meer zin. 
Dan regeren zinloosheid en liefdeloosheid in ons bestaan en in onze wereld en 
voor ons geloof en onze liefde komt dan onverschilligheid in de plaats. We lossen 
de leegte dan maar op met ´surrogaten´, om de zinloosheid en liefdeloosheid zo 
lang en zo goed mogelijk buiten de deur te houden en proberen de moed erin te 
houden - zonder te weten waarom en waartoe eigenlijk.  
 
De profeet Jeremia leefde in een tijd van geloofsafval onder het volk. Hij klaagde 
dit 'met surrogaten opgevulde' goddeloze bestaan aan en als onheilsprofeet komt 
hij dan ook met een onheilsboodschap. Maar het geprofeteerde onheil blijft uit, de 
mensen nemen hem niet langer serieus en schande en smaad worden Jeremia´s 
deel. Eigenlijk wacht Jeremia op een initiatief van God dat maar niet komt. Hij is 
het wachten moe en wil het bijltje erbij neergooien. Hij heeft zichzelf blootgesteld 
aan een zinloze wereld zonder God, een wereld van afgoderij en ontrouw. De 
beelden blijken gebroken, maar Gods liefde is niet verschenen. Wel zijn er 
surrogaten en is er onverschilligheid. Jeremia worstelt met de vraag: ´ Waar is 
God? ´ - hij vult de leegte niet op, maar kijkt de duistere, zinloze diepte in. Hij 
vindt daar God niet, maar wel de aarde die ´woest en ledig´ is. Gods Geest  
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zweeft over de diepe, donkere wateren, zo vertelt het scheppingsverhaal. Als hij 
het bijltje erbij neer wil gooien, ´laait er een vuur op in mijn hart´, schrijft Jeremia, 
´het brandt in mijn gebeente´. Hij kan het vuur niet langer bedwingen en hij gaat 
spreken, want hij moet spreken. Aangevuurd door de Geest spreekt hij Thora uit, 
het scheppende Woord van God. De zwijgende God zwijgt niet langer, maar 
antwoordt in het spreken van de profeet. (*) 
 
Nihilisme leidt tot een confrontatie met de zinloosheid en liefdeloosheid van ons 
bestaan. Niets heeft zin meer, juist de vraag naar God niet. Onverschilligheid en 
´surrogaten´ resten ons. De aarde is woest en ledig, van orde en van zin 
ontdaan. 
Het kruis van Jezus kan worden opgevat als teken van nihilisme: de verkondiging 
van het Rijk Gods sterft immers met Jezus aan het kruis. Met Zijn persoon valt 
ook Zijn zaak. Niets blijft en alles lijkt tevergeefs. Het kwaad van de machten 
krijgt vrij spel: verwerping en moord regeren. Wetgeving wordt gecorrumpeerd en 
de liefde die Jezus belichaamde, wordt de wereld uit gekruisigd. Waar is de zin 
oog in oog met het kruis? Waar de liefde? Waar is God? Voor het nihilisme zijn 
dit zinloze vragen, want zinloosheid en liefdeloosheid zijn noodzakelijk gegeven 
met Gods afwezigheid. De aarde is inderdaad woest en ledig en er is daar geen 
zin of liefde te vinden. De boodschap is: God is present in de Geest die zweeft 
over de diepe, donkere wateren. Het is die Geest die staat aan het begin van de 
schepping. Het is die Geest die Jeremia doet vragen: ´Waar is God?´ Het is die 
Geest die Jezus doet uitroepen: ´Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?´ Het is die Geest die Jeremia tot spreken brengt en die Geest die Jezus 
opwekt uit de doden. Het is die Geest waardoor we ons de Gekruisigde 
überhaupt herinneren. Het is die Geest waardoor wij oog in oog met de 
zinloosheid en liefdeloosheid van het bestaan en in de wereld daarin niet 
berusten, maar antwoord geven en scheppend handelen. Het is in die Geest dat 
wij zin oprichten waar die niet is en in liefde en vriendschap leven met God en 
onze naaste. Het is in die Geest waarin wij werken aan een bestaan waarmee 
kan worden geleefd en een wereld waarin kan worden geleefd. Het is in die 
Geest waarin wij humaniteit oprichten. Het is in die Geest waarin God ons 
bestaan en onze wereld door ons heen herschept.  
 
Als de beelden breken en de liefde dooft, dan kan het geloof het nihilisme 
overleven door niet te vluchten in surrogaten en onverschilligheid, maar de 
confrontatie met het kruis van de aarde die woest en ledig is aan te gaan. Het 
kruis roept als teken van verwerping en moord als contrastervaring een impuls op 
van de Geest tot ´leven scheppend handelen´. Leven scheppend handelen, is 
precies wat liefde is. Zo is liefde bij machte om het bestaan en de wereld ook na 
het nihilisme een intrinsieke zin te geven en nieuwe waarden op te richten. Wie 
zijn geloof durft te verliezen, zal het vinden. 
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(*) Jeremia 20,7-9: ´Heer God, Gij hebt mij verleid; ik ben bezweken; Gij waart mij 
te sterk; ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de 
spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en "geweld en 
onderdrukking" roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en 
smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn 
naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik 
doe alle moeite om het in bedwang te houden maar dat lukt me niet.´  Deze tekst 
van Jeremia heb ik geïnterpreteerd in het licht van het scheppingsverhaal 
(Genesis 1,2). 
 
December 2019, Joop Butti 
 
Inzicht en 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): 

Donderdag  16 januari 19.30 uur: 
Geloven Nu in Ommen door pastor Butti 
(iedere 3e donderdag van de maand) 
Woensdag 22 januari 20.00 uur 
Filosofie in Ommen door pastor Butti 
(iedere 4e woensdag van de maand) 
Donderdag 23 januari 20.00 uur: 
Israël: een rondleiding in Dalfsen door pastor Butti 
(3e van vijf avonden) 
Donderdag 30 januari 20.00 uur 
Filmavond in Heino 
 
U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat of via de mail: 
InzichtenUitzicht@emmanuelparochie.nl 
 
Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen in 2020. 
Buitengewoon is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 18 tot en met 26 
januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 
naar voren komt, daagt de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 
deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.  
 
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. In het Bijbelboek 
Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op dat 
eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze 
gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat  
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wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek 
worden wij daarin meegenomen. Het unieke aan dit thema is dat het ons niet 
alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven 
ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de 
Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Wanneer we de ander zien 
als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van 
eenheid. 
 
De week voor gebed start met de openingsviering in de kerk in Oudleusen op 18 
januari om 19.00 uur met medewerking van het christelijk gemengd koor uit 
Oudleusen. Voorgangers in deze viering zijn ds. Anco Tol en leden van het 
Podium van Kerken. In de week daarna zijn de volgende gebedsvieringen 
gepland: 
 
Maandag 20 januari Gebedsviering in de Hoeksteen; NGK 
Dinsdag 21 januari Gebedsviering in de Hoeksteen; Vechtstroomgemeente 
Woensdag 22 januari Gebedsviering in de Grote Kerk; PKN 
Donderdag 23 januari Gebedsviering in de RK kerk in Dalfsen: RK 
Vrijdag 24 januari  Gebedsviering in de Hoeksteen; GKV 
 
Dit jaar is de Hoeksteen 3x de plaats waar een gebedsviering plaats vindt. Er is 
wel telkens een ander kerkgenootschap verantwoordelijk voor de gebedsviering. 
Alle gebedsvieringen beginnen om 19.00 uur. 
 
Kunt u ons de weg naar Bethlehem vertellen? 
Na een prachtige kerstavondviering in onze kerk konden de parochianen 
aanschuiven voor een kopje koffie met iets lekkers, de kinderen werden 
getrakteerd op limonade met een kleurrijke 
verrassing. Aansluitend zochten en 
vonden ongeveer 150 lopers de weg langs 
honderden lichtjes naar de stal in 
Bethlehem. De lopers werden voorgegaan  
door 2 engelen en herders  vanaf de kerk. 
Halverwege de reis sloten de drie 
koningen Caspar Melchior en Balthasar 
zich bij de groep aan. Ze vervolgden de 
weg naar de stal in Bethlehem waar ze het 
kindje Jezus met Maria en Jozef konden 
aanschouwen en de koningen goud, 
wierook en mirre aanboden. 
Daarna werden de aanwezigen 
getrakteerd of een glaasje glühwein of 
chocolademelk.  
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Deze kerstlichtjestocht is mede mogelijk gemaakt door Emmanuelparochielocatie            
H. Cyriacus Hoonhorst, Café Restaurant  Kappers, en Anyfitness Hoonhorst. 
               
LOURDES Bedevaart 2020  
De Emmanuelparochie wil de parochianen en andere belangstellenden de 
mogelijkheid bieden om in september 2020 op bedevaart naar Lourdes te gaan. 
Dit keer wordt de bedevaart voor de hele parochie voorbereid door het 
Lourdescomité Heino. Lourdes is een plaats waar iedereen kracht, inspiratie, 
geloof en energie kan vinden. Door samen op reis te gaan naar deze bijzondere, 
helende, prachtig gelegen plek in de Pyreneeën, kunnen wij net als zoveel 
mensen al meer dan 150 jaar doen dezelfde kracht, inspiratie en berusting 
ervaren. 
 
Gedurende de bedevaart zullen we met elkaar vieren, stil worden, processie 
lopen en de handen opleggen. Ook ontmoeten we in Lourdes vele anderen. 
Natuurlijk parochiegenoten maar ook andere pelgrims afkomstig uit veel landen. 
Mensen die je raken, verwonderen, ontroeren of aan het lachen maken.  Dat 
zorgt telkens weer voor heel bijzondere ervaringen. Naast deze momenten kunt 
je natuurlijk ook alleen of met naasten even naar de grot gaan, een kaarsje 
opsteken of de baden bezoeken. Ook is er gelegenheid voor ontspanning. Een 
mooie tocht door de bergen maken, wandelen langs de Gave of genieten van een 
drankje op het terras, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Maar bovenal is 
Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria. Ook pelgrims met beperkte 
zorgbehoefte kunnen mee op bedevaart, hetzij met rolstoel, rollator of andere 
hulpmiddelen voor zorg. Deze kunt u lenen in Lourdes. Schroom niet om dit aan 
ons kenbaar te maken. U wilt een keer op bedevaart en wij zullen er alles aan  
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doen om dat voor u te kunnen realiseren. Ook kunnen wij eventueel voor een 
rolstoelduwer/begeleiding zorgen. 
 
De reis, waarvoor bij de Stichting VNB is ingeschreven, is met vliegtuig vanaf 
Airport Aachen/Maastricht, waar we gezamenlijk met een bus naar toe gaan. De 
bedevaart is van 18 tot en met 23 september 2020. 
De reissom is € 939,= gebaseerd op een 2-persoonskamer; voor een 
éénpersoonskamer geldt een toeslag. 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij onze contactpersoon voor Hoonhorst: 
Hermien Schoorlemmer, tel. 0529 40 19 46. 

 
 

Bericht van het koor Pro Musica 
 
De inhoud van de levensmiddelenmand tijdens de kerstmarkt was € 21,65. 
Het juiste bedrag is niet geraden, maar Gerda Aa zat er het dichtst bij met  
€ 21,50. Allen hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 
Inloopspreekuren van het OV 
30 januari 
27 februari 

26 maart 
30 april 

28 mei 
25 juni 

  
De spreekuren vinden de plaats in het kerkelijk centrum de Overkant in Dalfsen 
van 10.00 uur tot 11.30 uur 
  
Met vriendelijke groet, 
Tonny Braam 
OV ambassadeur 
Tel. 06 37 40 24 64 
 

Aanmelden 2e sessie film openingsfeest Hoonhorst 
250 
 
U kunt zich nog aanmelden voor de opening van 

Hoonhorst 250. De eerste ronde met de officiële opening is volgeboekt. Maar bij 
voldoende belangstelling komt er op 17 januari vanaf ongeveer 21.00 uur een 
tweede ronde. Aanmelden kan via http://hoonhorst250.nl/events/tweede-ronde-
openingsfeest/ 

PLAATSELIJK NIEUWS 
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De Cyriacusschool wenst iedereen een heel fijn 
2020! 
 
We zijn van plan er ook dit jaar samen met de 
ouders en het dorp een mooi jaar van te maken. 
  
 

Bij deze willen we laten weten dat onze informatieavond dit jaar op maandag  
10 februari is. 
De avond is bedoeld voor ouders van kinderen die in schooljaar 2020-2021 vier 
jaar worden, maar andere geïnteresseerden mogen ook komen. 
Tussen 19.30 en 21.00 uur ben u van harte welkom! Er is geen vast programma, 
dus kom gewoon binnen wanneer u kan. 
We vertellen u graag over ons VierKeerWijzer onderwijsconcept, het laten 
groeien van de talenten van de kinderen en de betrokken leerlingen, ouders en 
leerkrachten. 
  
Als u de school in bedrijf wilt zien is er altijd de mogelijkheid voor een kijkje onder 
lestijd. 
Er is dit jaar geen vaste datum voor een open huis. Onze deur staat (figuurlijk) 
altijd voor u open. 
Het is wel fijn om even te laten weten wanneer u komt; dan zorgen we dat u 
ontvangen wordt.   
(tel. 0529 - 401 495 of cyriacus@mijnplein.nl) 
  
Graag tot ziens! 
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De Hoonhakkers zijn de tijd kwijt ! 
 
Prinsenspektakel Hoonhakkers 

Voordat het Carnavalsweekend losbarst, nemen we op 9 februari 
2020 tijdens het Prinsenspektakel afscheid van onze eigen 
Prinses Claudia de 1e. Zij heeft haar taken als Prinses der 
Hoonhakkers uitmuntend uitgevoerd, maar na een geweldig 
carnavalsjaar is het tijd geworden om de nieuwe Prins(es) van 
Hakkersdonk 2020 bekend te maken. Deze middag nemen we 
ook afscheid van onze Jeugdprins Ruben en zal zijn opvolg(st)er 
na lange spanning dan eindelijk bekend gemaakt gaan worden.  

Wie wordt de Jeugdprins(es) 2020?  
 
De hele middag wordt muzikaal ondersteunt door DJ Eric Witteveen die menig 
carnavalsnummer de revue laat passeren, om iedereen op te warmen voor het 
echte carnavalsweekend die er aan staat te komen. Carnaval start dit jaar op 20 
februari 2020.  
Duik alvast de kast in, want ons carnavalsthema dit jaar is: “De Hoonhakkers zijn 
de tijd kwijt”. Er komen vast weer prachtige ludieke creaties voorbij! 
In het volgend dorpsblad kunt u lezen wat voor geweldig programma we komend 
jaar hebben voor carnaval, dus hou deze in de gaten!  
Ook op www.hoonhakkers.nl kunt u de laatste informatie vinden. 
 
Bent u benieuwd wie de nieuwe Prins(es) en Jeugdprins(es) van de Hoonhakkers 
wordt? Dan bent u van harte welkom in onze koninklijke Residentie Zaal 
Kappers.  
Het Prinsespektakel is op zondag 9 februari 2020 om 14.00 uur. 
Tot snel allemaal! 
Carnavaleske groeten, 
 
Carnavalsvereniging de Hoonhakkers 
Residentie Zaal Kappers 
 
 

 
Aanmelden 2e sessie film openingsfeest 
Hoonhorst 250 
 
U kunt zich nog aanmelden voor de opening van 

Hoonhorst 250. De eerste ronde met de officiële opening is volgeboekt. Maar bij 
voldoende belangstelling komt er op 17 januari vanaf ongeveer 21.00 uur een 
tweede ronde. Aanmelden kan via http://hoonhorst250.nl/events/tweede-ronde-
openingsfeest/ 
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Luisterkind: voor iedereen die gehoord wil worden 
voor jong en oud 

 
 Heb je een vraag over je werk? 

 Heb je een vraag over je relatie? 

 Heb je een levensvraag? 

 Heb je een vraag over een van je kinderen? 

 Heb je een vraag over een overleden dierbare? 
     Heb je een vraag over….? 
 

 
Dan zou ik misschien iets voor je kunnen betekenen. Ik ben Nicolette van 
Nieuwenhuizen en na het behalen van mijn diploma in november mag ik me 
luisterkindwerker noemen. Als luisterkindwerker maak ik zogenaamde 
luisterkindafstemmingen. Een afstemming geeft antwoord op jouw vragen en 
biedt inzichten, oplossingen, handvatten en tips. Vaak kunnen patronen per direct 
gekeerd worden. 
 
Hoe werkt het? 
Een luisterkindafstemming wordt altijd op afstand m.b.v. van een foto gemaakt.  
Omdat we energetisch allemaal met elkaar verbonden zijn, is het mogelijk dat ik 
me - op afstand – via mijn hart afstem op jou. Het is jouw hart dat zich alles 
herinnert wat jij niet meer weet en al jouw vragen kan beantwoorden.  
In mijn hart voer ik een gesprek met jou en jij vertelt me alles wat je met me wilt 
delen: je kwaliteiten, je valkuilen, je angsten en je verlangens. Ik laat jou aan het 
woord en stel je vragen om op een diepere laag van bewustwording te komen. Jíj 
bent degene die de antwoorden geeft.  
Elke afstemming is anders en ik stel me open om te laten ontvouwen wat zich wil 
laten ontvouwen. Vaak blijven we in het hier en nu en het kan ook zijn dat de 
uitdagingen in je leven te maken hebben met iets dat in je verleden gebeurd is.  
Ik maak van het gesprek een verslag en stuur de afstemming vervolgens per mail 
naar je toe.  
 
Ik ben gespecialiseerd in levensbrug-afstemmingen: 

 voor mensen die stervende zijn; voor zichzelf of partner/kinderen. 
 voor overledenen; voor een dierbare die een vraag aan de overledene wil 

stellen. Tijd – hoelang iemand overleden is – speelt  hierbij geen rol. 
 
Wat houd je bezig? Waar zou je meer zicht op willen krijgen? Wat dient jou niet 
langer en zou je eindelijk eens willen loslaten? 
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Je kunt een luisterkindafstemming aanvragen voor jezelf of voor je kind onder de 
10 jaar. Je kind moet toestemming geven als het ouder dan 10 jaar is.  
Ben je geïnteresseerd of wil je nog meer weten? 
Stuur dan een mailtje naar 
info@remembranceofsoul.com o.v.v. 
luisterkindafstemming. 
Of ga naar mijn website: 
www.remembranceofsoul.com  
Hartelijke groet,  
Nicolette 
 
                                                      
 
 

Workshop EHBO voor ouders Hoonhorst/ Dalfsen 
 
In het kader van 'samenwerken' en 'leren doen we 
samen' wordt er een workshop 'EHBO aan baby's en 
kinderen’ georganiseerd voor de ouders van de St. 
Cyriacusschool, peuteropvang Smurfplanet en de A. 

Baron van Dedemschool. 
 
Elk jaar komen gemiddeld 140.000 kinderen op de Spoedeisende Hulpafdeling 
terecht na een ongeval thuis. Weet jij wat je moet doen als je kindje zich verslikt 
of een fikse schaafwond oploopt? Meld je nu aan voor de workshop EHBO aan 
baby's en kinderen! 
 
In drie uur tijd oefen je met andere deelnemers de EHBO-vaardigheden bij de 
zeven meest voorkomende ongevallen. Je ontvangt gratis de mini-gids "EHBO 
aan baby's en kinderen" en een bewijs van deelname. 
Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom! 
 
De workshop vindt plaats op dinsdag 4 februari, begintijd 19.00 uur en wordt 
gehouden op de A. Baron van Dedemschool, Emmerweg 10. 
 
De kosten voor deze workshop zijn € 18,50 per persoon, incl. koffie/thee. In veel 
gevallen kunnen de kosten via de aanvullende zorgverzekering vergoed worden. 
Aanmelding kan via: www.kindeneerstehulp.nl. Bij veel belangstelling kan het zijn 
dat er nog een tweede avond wordt gehouden. 
 
Contactpersoon voor deze avond is Marisca Kasper. 
(marisca.damman@zonnet.nl of telefonisch/whatsApp via 06 14 56 57 69). 
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Zij Actief en vanaf 2020 Zij aan Zij 
 
Op maandag 16 december werd het kerstfeest georganiseerd door wijk 6. 
Wij werden gezellig ontvangen, alles was in kerstsfeer aangekleed en iedereen 
had er veel zin in. De avond was met zorg voorbereid. 
Het was erg gezellig, er was humor en veel lekkernijen. 
Alle dames hebben een geweldige avond gehad. 
Dames van wijk 6 dank hiervoor, wij hebben genoten. 
Dit was tevens de laatste kerstavond die is georganiseerd bij Zij Actief. 
Want Zij Actief stopt per eind december, helaas waren er geen gegadigden voor 
een bestuursfunctie binnen de vereniging. 
Maar veel dames onder ons vonden het toch jammer dat er geen samenkomst 
meer zou zijn. 
Dus gaan wij verder zonder bestuur, onder de naam Zij aan Zij. 
Alle dames organiseren in de maanden januari, februari, maart, april, september, 
oktober en november zelf een avond. In juli is er een fietsdag. 
Dit gebeurt in groepjes van vier dames, de avonden worden kenbaar gemaakt in 
de agenda van het dorpsblad. 
De avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen, en voor diegene die geen deel uit 
maken van Zij aan Zij,  zijn de kosten € 5,= per avond. 
Dus mocht u iets zien wat uw interesse heeft, wees van harte welkom! 
Wij gaan 2020 vol vertrouwen tegemoet. 
Wij wensen u allen een gelukkig en gezond 2020 toe. 
 
Het Bestuur 
 
 
 
Joris Bezorgt komt naar Hoonhorst! 

 
Met ingang van januari komt Joël op dinsdags 
groente en fruit, brood, kaas en speciaalbier 
bezorgen van respectievelijk Kwekerij Eef Stel, 
bakkerij van der Most, de Kaashelden en AH Dalfsen 
i.s.m. de Vechtdalbrouwerij. 
 
In de kern van Hoonhorst bezorgen we aan huis en 
het buitengebied kan de producten op dinsdag halen 
bij het Anjerpunt. 
 

Wilt u meer informatie geven we deze heel graag. We zijn te bereiken via de mail 
op jorisbezorgt@gmail.com. 
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Op bezoek bij …… Rinus Jansen en Sjoerd Bakker …..afscheid van een 
redactieteam. 

 
De oplettende lezer heeft het natuurlijk 
al gezien: de namen van Rinus en 
Sjoerd onder ‘redactie’ zijn vervangen 
door Marisca en Rosanne.  
Na jaren komt er een eind aan…..de 
heren nemen bijna tegelijkertijd afscheid 
van het dorpsblad en daarmee van het 
redactiewerk. Hoogste tijd dus voor een 
babbeltje met hen want er is vast wel 
iets te vertellen over de afgelopen jaren. 
 
 

Sjoerd kwam twintig jaar geleden in het bestuur van het dorpsblad, Rinus volgde 
twee jaar later. Hij nam het redactiewerk over van Juliet maar wilde dit liever niet 
alleen doen. Vanaf dat moment waren Sjoerd en Rinus de  redacteurs en hebben 
ze beurtelings in al die jaren zo’n 270 dorpsbladen in elkaar gezet. Geen geringe 
taak. 
Het ging toen ook wel anders dan nu: kopij werd nogal eens op een geschreven 
briefje in de bus gestopt, het moest dan nog overgetypt worden. Gelukkig kwam 
er ook via de mail veel binnen maar met de laptop en een Brother matrixprinter, 
met het bekende ratelende geluid, was het toch iedere vier weken een hele toer. 
Rinus meent zich zelfs te herinneren dat er écht geknipt en geplakt moest worden 
(schaar en plaksel!) als er bv. foto’s geplaatst moesten worden. 
Lag het klaar bij de drukker, dan moest het nog wel in elkaar gezet worden 
(geniet met extra groot nietapparaat), dat gebeurde aanvankelijk in de kelder van 
Tonnie Schrijver en bij mooi weer in het tuinhuisje. Van daaruit haalden de 
bezorgers het op voor hun bezorgronde. 
Let wel: het waren toen ook al meer dan 700 dorpsbladen! 
Ik noem achter elkaar een aantal kernwoorden en dan komen de verhalen los. 
Helaas teveel om te plaatsen maar hieronder volgt een samenvatting! 
 
Vrijwilligersavonden 
Ze herinneren zich dat dit vroeger in het onderkomen van de jeugdsoos 
plaatsvond en bij het 12 ½ jaar bestaan bij Zaal Kappers. Aanvankelijk gewoon 
gezellige avonden met een hapje en een drankje, later werden de avonden 
ingevuld met Bingo of een muziekquiz. Het is nu nog steeds de traditie dat de 
bezorgers ófwel een kerstattentie krijgen óf voor een feestavond uitgenodigd 
worden. Het laatstgenoemde nu op de deel bij de familie Melenhorst en iedere 
keer weer verrassend. 
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Bestuursuitje 
Als ik dit noem gaan ze meteen los. Er is één uitje dat ze nooit vergeten: een 
beloofd etentje gaat niet door want de kok is er niet, er was een foute boeking. 
Ter plekke besluiten ze dan maar tot een wandeling, komen onderweg een 
huifkar tegen met een mopperende koetsier omdat er een afspraak is afgezegd. 
Zij mogen instappen, het einde van het liedje is dat ze achter een rollator worden 
gezet en opgaan voor een rollatorrijbewijs. Is het te volgen? Natuurlijk allemaal 
doorgestoken kaart maar dat kwartje viel niet meteen. 
 
Knieperties bakken en kerstmarkt 
Heel erg gezellig als die bakijzers maar goed zijn! Rinus herinnert zich vooral de 
plakkerige knieperties, Sjoerd gaat ogenschijnlijk onverstoorbaar door en bakte 
ze wel eens té bruin.  
In de beginjaren was er minder hulp en werd er middag én avond doorgebakken. 
Tegen zessen werden de ijzers even uitgezet, ieder naar huis voor het eten en 
daarna weer terug om tot 22.00 u door te bakken en te rollen. Er moesten wel 
1200 knieperties uitgestald worden op de kerstmarkt! 
Nu hebben we meer hulp én meer (goede) ijzers en loopt het gesmeerd. Tegen 
16.30 u zijn hetzelfde aantal knieperties gebakken. 
Op de kerstmarkt stonden beiden natuurlijk achter de kraam en schonken 
glühwein en chocomel. De 1200 knieperties opgestapeld en aan het einde 
schoon op. 
 
En wat nu? 
Rinus is bescheiden in de opsomming van wat hij nu nog te doen heeft, maar is 
toch zeker actief en sportief.  Hij mag graag klussen, tennist met dorpsgenoten 
en spinning/fietsen is ook favoriet. Daarnaast is hij – zeker niet onbelangrijk te 
vermelden - één van onze molenaars. Na een opleiding - samen met Sijchje, Jan 
en Willem -  in Zwolle voor de theorie en op de Westermolen voor de praktijk, is 
hij hier meteen begonnen toen de Molen van Fakkert weer maalvaardig was.  
Sjoerd is samen met Riemke ook veel in de molenschuur te vinden, zij verrichten 
daar hand – en spandiensten en geven informatie. In de snoeitijd kun je op 
Sjoerd rekenen als de fruitbomen in de molentuin gesnoeid moeten worden. Ook 
heeft hij nog een eigen moestuin. 
Verder is hij bij de Vogelwerkgroep Hoonhorst/Dalfsen waar hij zich vooral 
bezighoudt met het schonen van uilenkasten, is hij penningmeester bij It Frysk 
Selskip Swol (het moest even gespeld worden en het heeft niets te maken met 
een zeilschip  ) en coördineert hij de zomeropenstelling voor toeristen van de 
kerk in Dalfsen. Je snapt niet hoe hij het Dorpsblad er ook nog bij kon doen! 
 
We gaan ze missen binnen het bestuur maar gelukkig gaan ze ons dorp niet uit. 
Sjoerd en Rinus: heel veel plezier met alle overige bezigheden en bedankt voor 
jullie jarenlange inzet! 
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Tafeltennismiddag in de Potstal op woensdag 15 
januari 
  
 

Brrr, koud hè?! Kom lekker binnen om te tafeltennissen in de Potstal.  
Op woensdagmiddag 15 januari houdt de tafeltennisvereniging Hoonhorst een 
instuif voor de jeugd. Kom tussen 14:00 en 16:00 uur binnenlopen in de gymzaal 
en probeer het eens! Ook als je het nog nooit gespeeld hebt, ben je van harte 
welkom. Voor iedereen zijn er leuke spelletjes die iets met tafeltennis te maken 
hebben. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers. Ook zijn er genoeg batjes en 
balletjes aanwezig. 
 
Mocht je het leuk vinden om te komen, maar kun je 15 januari niet? Doe dan mee 
met de training. Die is elke dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur. Voor jeugd van alle 
niveaus! 
 

 
 
 
 
 

 
BORDSPELERS GEZOCHT! 

Nieuw in 2020! Elke donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur 
liggen de prachtigste spellen op de tafel(s) in het Anjerpunt. Het 
assortiment is groot en wisselend. Lindenburg uit Dalfsen stelt 
iedere keer spellen beschikbaar, we hebben zelf ook mooie 
spellen en natuurlijk mag je je eigen spel meenemen. De 
spellen zijn zeer gevarieerd: van kort tot lang, van makkelijk tot 
uitdagend, van leerzaam tot gewoon leuk. Deelname is gratis; 

de consumpties zijn voor eigen rekening.  
Donderdag 9 januari is de eerste echte Hoonhorster spellenavond. Speciaal 
spel van de avond: Kwakzalvers van Kakelenburg – het spel van het jaar 2019! 
Niewsgierig? Kom eens kijken en meespelen! 
 
VOORLEESUURTJE 

TAFELTENNIS 
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Het maandelijkse voorleesuurtje is op vrijdag 10 januari op de 
normale tijd: 11.00 u!! Voor kinderen van 0 tot 4 jaar!  
Het boek: “De Molenmuis” en met onze Molen van Fakkert dus 
heel herkenbaar voor de kleintjes.  
 

KUNST OVER HOONHORST? OPROEP!! 
Kunst over Hoonhorst is nog steeds welkom!! In het vorige dorpsblad stond de 

volgende oproep: “Over Hoonhorst en omgeving is vast 
heel wat geschilderd of anderszins gemaakt. Misschien 
heeft u een prachtig schilderij in huis over Hoonhorst of 
omgeving, heeft u zelf iets gemaakt of bent u dat nog van 
plan: een landschap, gebouwen, inwoners, de molen, enz. 

Wat zou het leuk zijn als we al dat moois volgend jaar in het Anjerpunt/zaal 
Kappers kunnen exposeren als Hoonhorst 250 jaar bestaat. Iedere twee 
maanden is er een nieuwe expositie over “Kunst uit het Vechtdal”, wat ons betreft 
wordt dat dus volgend jaar tijdelijk “Kunst over Hoonhorst”. Uw kunstwerk komt 
dan twee maanden in het Anjerpunt/zaal Kappers te hangen of te staan. Wilt u 
uw kunstwerk hiervoor aanmelden?” 
Dat kan nog steeds, door vóór 20 januari a.s. een mail te sturen naar 
info@anjerpunthoonhorst.nl met een korte beschrijving van het kunstwerk (de 
kunstenaar, soort werk, grootte) en als het kan een foto van uw kunstwerk. Of 
kom naar het Anjerpunt om uw kunstwerk aan te melden. We hopen op veel 
aanmeldingen!! 
 
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 laatste lezing is op de 
maandagmiddag 13 januari 2020, van 13.30 u – 15.30 u. 
Ook als je de vorige twee lezingen hebt gemist is dit 

interessant. Voor de lezing geldt een bijdrage van € 12,50 per lezing (incl. 
koffie/thee).  
SPAARZEGELS 

 
Pannenzegels, messenzegels, Douwe Egbertspunten 
en alle andere actiezegels? Wie komt er wel eens 
tekort? Of heeft ze niet nodig en laat ze daarom 
liggen? Maak jezelf of een ander blij en kom ze 
halen/brengen/ruilen in het Anjerpunt. 
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We kijken met een goed gevoel terug op 2019. Veel mooie 
ontmoetingen, activiteiten en bezoek, mogelijk gemaakt door 
de inzet van velen. Voor 2020 staan veel mooie – oude 
vertrouwde en spannende nieuwe- activiteiten gepland. We 
wensen iedereen een top Hoonhorster 2020 met een 
feestelijk vieren van het 250 jaar Hoonhorst. 

 
 
INFO 
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 54 79 58 00, Antje Kingma (Boerhoes). Informatie over ons 
kun je vinden via www.hoonhorst.nl en Anjerpunt Hoonhorst is 
ook op facebook te vinden! 
 
 
 
 
Sagezo viert 40-jarig jubileum 
 
Maar we gaan natuurlijk ook gewoon een toneelstuk 
opvoeren... 
En wel het blijspel ‘Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets 
meer’ geschreven door Evelien Evers.  
 

 
Het stuk speelt zich af in de 
kantine/eetkamer van het garagebedrijf 
De Vries. Vader Joost en zijn trouwe, 
cynische werknemer Hein leiden de 
garage met de ‘hulp’ van zoon Sam. Als 
er een nieuwe monteur wordt 
aangesteld en de keus op Jannet valt, 
is voor Hein de boel te klein. Bart, de 
vertegenwoordiger, die als kind aan 
huis is, en Sam hebben daar totaal 
geen moeite mee, integendeel! Moeder 
Sien probeert er het beste van te make 
n, maar dat valt niet mee, met haar 
inwonende schoonmoeder, die last 
heeft van een chronische klaagziekte, 

 
In 2020 bestaat toneelgroep Sagezo 40 

jaar!  
Dat willen we graag samen met ons 

publiek vieren. 
 

Daarom verloten wij een 
speciale jubileumprijs ter waarde 

van € 75,=  
 

En gaan we alle drie avonden een feestje 
bouwen tijdens onze  

afterparty met livemuziek! 
 

INGEZONDEN 
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en haar schoonzus Dora, die met haar minderbegaafde dochter Elsbeth tijdelijk 
ook bij hen inwoont. En dan is er nog Betsie, een lastige klant, die onlangs een 
hoofdprijs in de staatsloterij heeft gewonnen en nu naast haar schoenen loopt. 
 
Op bijgaande foto staat het 
huidige Samengeraapte 
Zooitje afgebeeld. Onze 
regisseur, Thera Hülsmann, 
rechtsonder op de foto, is al 
vanaf de oprichting bij 
Sagezo betrokken. Bep 
Spijker, die er ook vanaf het 
begin bij was, heeft vorig 
seizoen op 80-jarige leeftijd 
afscheid genomen als 
speelster. En helemaal links 
op de tweede rij is onze 
nieuwste aanwinst te zien: 
Julia Poppe uit Herfte! 
 
De voorstellingen zijn op zaterdag 25 januari, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 
februari 2020 in het Parochiehuis in Wijthmen, aanvang 20.00 uur.  
Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin 
tal van prijzen te winnen zijn.  
De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een 
waarde van € 50,=, afwisselend ter beschikking gesteld door een van onze 
sponsors.  
Bovendien hebben we nu dus ook nog een speciale jubileumprijs van € 75,=, die 
we zelf ter beschikking stellen! En toegang tot de afterparty is bij de prijs 
inbegrepen! 
 
Kaarten à € 6,= zijn verkrijgbaar bij: 
Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, Wijthmen, tel. 06 - 52 28 27 41 
Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, Wijthmen, tel. 0529 - 40 19 
26 of  
06 - 83 26 61 33 
 
We hopen u te mogen verwelkomen bij een van onze voorstellingen 
en na afloop samen met u te proosten op ons 40-jarig bestaan! 
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